
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 18/2019 

privind aprobarea anulării unor creanțe fiscale 

 

         Consiliul Local Ciumani, la şedinţa ordinară din data de 25.03.2019, 

         

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 12/2019 privind aprobarea anulării unor 

creanțe fiscale, luând act de Expunerea de Motive nr. 12/2019 a primarului comunei, dl. 

Márton László – Szilárd privind aprobarea anulării unor creanțe fiscale; 

Văzând raportul de specialitate nr. 12/2019 înaintat de Compartimentul de Taxe și 

Impozite, respectiv văzând Raportul de avizare al comisiei pentru activitatea economico-

financiară, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat al comunei; 

Luând în considerare prevederile: 

 Art. 266 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr.1/2016 privind Normele de aplicare a Codului fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Art.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;   

Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală, 

 În temeiul art. 45 alin. 2 şi art. 36, alin (1), art.36, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și c), 

coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi, 

 

 

H O T Ă R E Ș T E 

 

 

ART. 1.   Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 

decembrie 2018, mai mici de 40 lei și inclusiv conform anexei nr.1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

ART. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul 

impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Ciumani.  

 

 ART. 3. Prezenta  hotărare  se  comunică Instituției Prefectului Judeţului Harghita, 

Primarului comunei, Compartimentului impozite și taxe, se aduce la cunoștință publică prin 

afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Székely Álmos-Szilveszter  Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 


