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     H O T Ă R Â R E A nr.42/2022 

privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale  

restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Ciumani 

 

 

 

       Consiliul Local Ciumani , 
       Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre și referatul de aprobare a Primarului comunei Ciumani nr.40/2022, 
- raportul compartimentului impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Ciumani,  înregistrat sub nr.40/2022;   

-  avizul consultatv  favorabil  nr.40/2022 al comisiei pentru buget-finanțe, investiții, 
administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț a Consiliului Local 

Ciumani,  
- faptul că prin această măsură dorim să stimulăm plata impozitelor, taxelor și amenzilor, 

       Luân în considerare temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

1) art.87alin.(3), art.129 alin.(1) litera d), alin.(4) litera c) și art.139 alin.(3) litera c) din 
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

2) art.LII din Ordonanata de Urgenta nr.130/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal. 
3) art.XVII din Ordonanța de Urgență nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, 
4) Titlul IX cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal,  

5)  art.27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

6)  Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, 
             7)Legii nr.24/2000 privind aprobarea normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative  
Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 

dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale,precum să acorde scutiri,  

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului de hotărâre în contextul 
prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

completările ulterioare, văzând procesul-verbal de afișare nr. 1694/2022 
în temeiul  dispozițiilor  prevăzute de art.129 alin.(2) literele b) și alin.(4) litera c), art.133 

alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3) litera c), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

 
Art. 1. -  Se aprobă anularea obligațiilor de plată accesorii în cazul obligațiilor bugetare 

principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Ciumani. 

 
             Art.2- Se aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor 

bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Ciumani 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

            Art.3- Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul comunei 
Ciumani prin Compartimentul impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ciumani. 



 
Art.4– (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei Ciumani, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Ciumani, Compartimentului 

impozite și taxe,  prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet www.csomafalva.info/ro.   

(2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit 

prevederilor alin. (2) și (3) art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 
 

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               Contrasemnează  pentru legalitate 

        Köllő Csaba                                                      Secretar general: Balogh Zita 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 21 
iunie 2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
un număr de 13   voturi pentru , 0  abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie 
şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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