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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  19  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.304  
privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a 

neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre 

contribuabilii - persoane fizice din Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara 

activitati economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, 

persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin 

venituri din activitati economice) 

 

 

        Consiliul Local al Municipiului Husi , judetul Vaslui : 

 

      Avand in vedere : 

• referatul  de aprobare al primarului municipiului Husi nr. 25872 din 

17.08.2022 privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de 

intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor  fiscale 

restante datorate bugetului local de catre contribuabilii - persoane 

fizice din  Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati 

economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete 

individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si 

alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice); 

•  Avizul nr.311 din 23.08.2022 al Comisiei juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr.187 din 23.08.2022 al Comisiei de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii 

publice  şi comerţ ; 

•  Avizul nr. 152 din 23.08.2022 al Comisiei pentru invatamant, 

culte,cultura, tineret, turism, sanatate, munca, protectie sociala, 

protectia copilului, familie ; 

 Luand in considerare prevederile : 

                - prevederile art. 9 pct.3 Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata 

la Strasbourg la15 noiembrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;    

                -Titlului IX “ Impozite si taxe locale “ din Legea 227/2015 privind 

Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare ; 
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                -art. 20, alin. 1, lit.b) din  Legea 273/2006 privind finantele publice 

locale , modificata si completata; 

                - art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în 

administratia publice,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;; 

            In conformitate cu prevederile Capitolului IV  “ Înlesniri la plată”, art. 

184, alin.(5) şi art. 185, alin.(1), lit.(b) si alin.(6)  din  Legea 207/20.07.2015, 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ,  cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
 

      H O T A R A S T E : 

            Art.1.  Se aproba procedura de acordare a  scutirii de la plata  a majorarilor de 

intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligaţiilor bugetare constând în 

impozite şi taxe locale, redevenţe şi chirii datorate bugetului local de către persoanele 

fizice de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Husi în conformitate cu anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.2. Domeniul de aplicare : pentru persoane fizice cu domiciliul  pe raza 

administrativ-teritorială a Municipiului Husi cu exceptia celor care desfasoara activitati 

economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, 

persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin 

venituri din activitati economice asa cum sunt definite de Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare) . 

            Art.3. Prevederile procedurii aprobate la art.1 , se aplica de la data  intrarii în 

vigoare a prezentei hotarari , respective 01.09.2022  până la data de 22 decembrie  2022.  

            Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 
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