
     

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

 
Nr. 29/01.07.2020 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederile   

O.U.G. nr. 69 din 14 mai 2020 
  
 

Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău întrunit în ședință ordinară, azi data de 10.07.2020 
 

Având în vedere: 
•  Referatul de aprobare nr.  90 /01.07.2020 al domnului Primar al comunei Poșta Câlnău; 
• Raportul nr. 91/01.07.2020 al inspectorului de specialitate, Compartimentul Impozite și Taxe locale; 
• Avizul comisiilor de specialitate  înregistrate cu numărul   92 /01.07.2020; 

• Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul 
fiscal; 

 Prevederile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea  Legii nr. 227/ 2015 privind Codul 
fiscal, precum și pentru  instituirea unor facilități fiscale; 
 Prevederile Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările 

ulterioare; 
 Prevederile art. 154 alin.(l), ale art. 155 alin.(l) lit.c coroborat cu alin.(4) lit. a,b,c, ale art. 129 alin. (2) — 

(14) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 În temeiul prevederilor art. 136 alin.(l), art. 139 alin.(3) lit.c, art. 196 alin(l) lit.a, art. 197 alin.(l), art. 243 

alin.(l) lit. a din Ordonanla de Urgentä nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

HOTĂRĂȘTE: 
- Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 

31.03.2020 în condițiile  achitării tuturor  obligațiilor bugetare  principale restante, inclusiv pentru anul în 
curs, până la data depunerii cereii dar nu mai târziu  de 15.12.2020. 

Art. 2. - Se aprobă procedura de acordare a anulării accesoriilor prevăzute la art.1, conform Anexei, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

- Primarul comunei Poșta Câlnău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
Compartimentul - Impozite și Taxe locale. 

Art. 4. - Hotărârea va fi comunicată Primarului comunei Poșta Câlnău, Compartimentului  Impozite 
și Taxe locale, va fii adusă la cunostiință publică  prin  afișare la  sediul și  pe  site-ul propriu al instituției, 
prin gija secretarului  general  delegat al  comunei. 

Art. 5. - Prin grija Secretarului general  delegat al comunei Poșta Câlnău prezenta hotărâre se va 
comunica în termenul legal Institutiei Prefectului - Județului Buzău,  
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