ROMÂNIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA MIHAI EMINESCU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma
scutirii unei cote de 100% din majorările de întârziere aferente
obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al comunei Mihai
Eminescu de către persoanele fizice și juridice

Consiliul Local al Comunei Mihai Eminescu, întrunit în şedinţa

ordinară din data de 19.05.2020,
Analizând referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu
privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii
unei cote de 100% din majorările de întârziere datorate bugetului local comunei
Mihai Eminescu de către persoanele fizice și juridice,
Având în vedere:
- referatul privind necesitatea aprobării proiectului de hotărâre înregistrat
sub nr. 5572/12.05.2020 și nota de fundamentare înregistrată sub nr.
5572/12.05.2020 întocmite de Compartimentul Impozite şi Taxe, aprobate de
Primarului comunei Mihai Eminescu, și avizat de șef-serviciu al Serviciului
financiar-contabil,
- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Juridic,
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
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. 6/2019 privind instituirea unor facilitati
fiscale,
În conformitate cu prevederile art. 129 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ținand seama de interesul general de sustinere a cresterii economice
prin sprijinirea contribuabililor aflati in dificultate,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă procedura de acordare a înlesnirii la plată sub forma
scutirii unei cote de 100% din majorările de întârziere neplătite aferente
obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local al Comunei Mihai Eminescu de
către persoanele fizice şi juridice în conformitate cu Anexa, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă scutirea cotei de 100% din majorările de întârziere
neplătite aferente obligațiilor de plată principale din impozite și taxe datorate
bugetului local, restante la 31 decembrie 2019, cu condiția înregistrării cererilor
debitorilor până la data de 31 iulie 2020 și a achitării integrale a obligațiilor de
plată detaliate în procedura de acordare, până la data de 31 iulie 2020.
Art. 3. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art. 4. Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, șef-serviciului al Serviciului
financiar-contabil, Primarului comunei Mihai Eminescu.
PRESEDINTELE DE SEDINȚĂ,
VALERIU DROBOTĂ

Nr. Hotărâre: 68/ 19.05.2020

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU

