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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTARAREA NR.209 
privind aprobarea scutirii 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: 

  expunerea de motive privind aprobarea scutirii 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; 

            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“ - Capitolul X din Legea 571/2003 

privind Codul Fiscal,cu modificarile si completariel ulterioare; 

              - Hotararii Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

               - 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; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti; 
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            In conformitate cu prevederile Capitolului IV “Înlesniri la plată”, art. 125, 

alin.(2), lit.(d) din Ordonanţă nr. 92 din 24 decembrie 2003, privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si 

prevederile H.G. nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art. 36 alin. (4) lit. (c) si 45 alin. (2) lit. (c) din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata; 

     

H O T A R A S T E: 

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

571/2003 privind Codul fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare.). 

 

            Art.3. Prezenta hotarâre intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 

2015.  

 

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

municipiului Husi. 

                                                                                                                

                                                                              HUSI, 28 octombrie 2015  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

         Catalin Tocu                                          Secretarul municipiului Husi  
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