ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 80
Din 22 Decembrie 2015
pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/2015
privind acordarea unor facilităţi fiscale

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 22 decembrie
2015,
Având în vedere:
a) art. 12 din O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale;
b) Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
c) O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
d) art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
e) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
Luând act de:
a) referatul de aprobare al Primarului Orasului Ungheni, în calitatea sa de inițiator,
înregistrat sub nr.7602/16.12.2015;
b) Raportul Serviciului Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Orasului Ungheni, înregistrat sub nr. 7603/16.12.2015;
-ţinând seama de interesul general de susţinere a creşterii economice prin sprijinirea
contribuabililor aflaţi în dificultate,realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului
Hotărârii Consiliului Local pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea
unor facilităţi fiscale în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu completările ulterioare;

Vazand proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni și avizat favorabil de
cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor
fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, constând în creanţe de natură fiscală
datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Orasului
Ungheni.
Art.2 Procedura de acordare a facilităţilor fiscale descrise la art. 1 se constituie în anexă
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Prezenta hotarare se comunica:
-

Institutiei Prefectului judetului Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

-

Serviciului financiar-contabil,

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.

Adoptata in Ungheni, la data de 22 decembrie 2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CULCEAR FLORIN
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COVRIG DANIELA

________________________

