
             ROMÂNIA 

          JUDEŢUL VASLUI 

               CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

            735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 

                 tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

              web : www.primariahusi.ro 

             e-mail : primar@primariahusi.ro  

  

 
                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul  a  18 consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR.300  
privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare principale 
restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local în condițiile O.G. nr. 69/2020 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale 

 

 

        Consiliul Local al Municipiului Husi , judetul Vaslui ; 

 

         Analizand  referatul  de aprobare al primarului municipiului Husi  privind 
anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare  principale restante la 
31 martie 2020 datorate bugetului local   în condițiile O.G. nr. 69/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru 
instituirea unor măsuri fiscale; 

              Avand in vedere : 

- avizul  Comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie publica locala , 
apararea ordinii publice, respecctarea drepturilor si libertatilor cetatenesti ;  

-    avizul  Comisiei de studii, prognoze si programe economico-sociale , buget, 

finante, privatizare, servicii publice si comert ; 

 - avizul  Comisiei pentru invatamant, culte, tineret , turism, sanatate, munca, 

protectie sociala, protectia copilului, familie ; 

      Luand in considerare prevederile : 

-   art.15, alin.(2), art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. 

(2)  

din Constituția României, republicată; 

                -articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

                    -art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 
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               - art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) , art. 

27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

           -  ART. XVII     Anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare restante  la 

data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale”    din    O.G. nr.   69/2020  pentru 

modificarea și  completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru 

instituirea unor măsuri fiscale; 

               În temeiul art.129 alin.(1) si  alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c) ,art.139  alin.(3) lit.c) 

, art. 87 si art.196, alin.(1) , lit (a)  din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind 

Codul  administrativ;  

 

H O T A R A S T E : 

    Art.1.  Se aproba anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile 
bugetare  principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local   în 
condițiile O.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale. 

 
   Art.2.  Se aproba procedura de acordare a anularii  majorarilor de 

ȋntârziere pentru obligaţiilor bugetare  principale restante la 31 martie 2020 
datorate bugetului local , conform ANEXEI , care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 

            Art.3. Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre 

primarul municipiului Husi , prin aparatul sau de specialitate . 

 

            Art.4. Prezenta hotarare se comunica , prin intermediul Secretariatului 

Municipiului Husi, in termenul prevazuit de lege, Primarului Municipiului Husi si 

Prefectului judetului Vaslui si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la 

Primarie, in spatiul  accesibil publicului , precum si pe pagina de internet 

www.primariahusi.ro. 
 

 

                                                                                   HUŞI  ,   21 iulie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Cristinel  Popa                                                          Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 
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