ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA TOPRAISAR
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a
accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv,
datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza comunei Topraisar, județul
Constanța
Consiliul Local al Comunei Topraisar, județul Constanța întrunit în şedinţa ordinară din
18.06.2020;
Având în vedere:
Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Topraisar, judeţul Constanţa domnul Gheorghe
Stelian;
Raportul de specialitate al Compartimentului impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Topraisar, județul Constanța;
Avizul comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 din cadrul Consiliului local al comunei Topraisar;
Avizul de legalitate întocmit în condiţiile art.243 alin.1) lit.(a) din O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;
Prevederile art. XVII din O.U.G nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor facilități fiscale, și ale Legii nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Prevederile art.9 pct.3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptate la Strassburg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
În temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.(b), alin. 4) lit.(c) coroborat cu art.196 alin.1) lit.(a) din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă instituirea facilităților fiscale de anulare a accesoriilor aferente
obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local
de către contribuabilii de pe raza comunei Topraisar, județul Constanța.
Art.2. Procedura de acordare a facilităţilor fiscale descrise la art. 1 se constituie în
Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică de la data intrării în vigoare a
prezentei până la data de 15.12.2020 inclusiv (data limită de depunere a cererii de anulare sub
sancțiunea decăderii), termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse fiind
31.12.2020.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi înaintată Institutiei
Prefectului Judeţului Constanţa în vederea exercitarii controlului de legalitate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, - voturi abţinere, - voturi
împotrivă din totalul de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.
Total membrii ai consiliului local 15 consilieri.
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