ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOSANI
COMUNA MIHAI EMINESCU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea unui act administrativ – H.C.L. nr. 111/31.07.2020

CONSILIUL LOCAL al comunei MIHAI EMINESCU, judeţul BOTOŞANI,

întrunit in şedinţa ordinară din data de 16.09.2020,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comnunei Mihai Eminescu prin care solicita
aprobarea modificarii unui act administrativ – H.C.L. nr. 111/31.07.2020,
- Referatul de specialitate al secretarului general al comunei,
- Raportul de specialitate al Compartimentului juridic,
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,
In baza art. 129 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare,
In conformitate cu Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in
administraţia publica,
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (1) – alin. (3), lit. g), 196 alin. (1)
lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completarile si modificarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE,
ART. 1. Se aproba modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111/31.07.2020 privind
aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 100% din
majorările de întârziere aferente bligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al comunei
Mihai Eminescu de către persoanele fizice și juridice, astfel:
- alin. 7 va avea următorul continut: ” În baza prevederilor art. 185 alin. (1), lit. b)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 69/2020 privind pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscal”.
ART. 2. Celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local nr. 111/31.07.2020 raman
neschimbate.
ART. 3. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate va asigura ducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
ART. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata: Institutiei Prefectului - Judeţul Botoşani,
șef-serviciului al Serviciului financiar-contabil, Primarului comunei Mihai Eminescu.
PREȘEDINTELE DE SEDINTĂ,
VALERIU DROBOTĂ

NR. HOTĂRÂRE: 128/ 16.09.2020

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU

