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 H O T Ă R Â R E A nr.6/2018 
privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor 

restante datorate bugetului local de persoane fizice și juridice 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Ciumani în şedinţa ordinară din 19 februarie 2018; 
Având în vedere Proiectul de hotărâre prezentat de Primarului Comunei Ciumani  

nr.6/2018, privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor restante 
datorate bugetului local  de persoane fizice și juridice, 

Văzând raportul de specialitate nr. 6 /2018 întocmit de Compartimentul impozite și 
taxe din cadrul Primăriei Comunei Ciumani și  raportul de avizare nr.6/2018  al Comisiei 
pentru activități economico-financiare al Consiliului Local al Comunei Ciumani; 
          Luând în considerare prevederile: 
- art. 20 din alin.(1) litera b) din  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale,modificată și completată ulterior;  
- art.185 alin.(6) din Legea nr.207/2015 , Codul de procedură fiscal, modificată și completată 
ulterior, 

   Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală,văzând procesul verbal de afișaj nr.350/19.02.2018, 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. 
c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu  modificările şi 
completările ulterioare,cu un număr de 12 voturi, 

 
 

h o t ă r e ș t e: 
 
 

 Art. 1 Se aprobă procedura de acordare a eșalonării la plată aobligațiilor restante 
datorate bugetului local de persoane fizice și juridice conform anexei, care face parte 
integrantădin prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  Primarul Comunei 

Ciumani şi Compartimentul impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

Comunei Ciumani. 

Art. 3 Secretarul Comunei Ciumani va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 

hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
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