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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRINŢIEŞ 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 69 din 13.12.2019 

privind modificarea hotărârii nr. 30 din 21.05.2019 

privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea 

de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cuvenite bugetului local 

de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei 

Grinţieş 

 

 

              Consiliul Local al Comunei Grinţieş, Neamţ; 

              In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art.184 şi art.185 alin.1 lit. b şi alin.6 din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;  

              Având în vedere referatul primarului nr. 5378/9.12.2019 şi  raportul de specialitate 

nr. 5379/9.12.2019  prin care se propune aprobarea modificarea hotărârii nr. 30/21.05.2019 

privind procedura de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de majorări de 

întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de către persoanele 

fizice şi juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Grinţieş; 

              Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitate. 

              În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (1), aliniatul (2) litera „b” şi aliniatul (4) litera 

„c”,  art.  139 alin (1) şi (3) litera „a” din  O.U.G. nr. 57/2019 – Codul Administrativ; 

 

HOTARASTE: 

 

           Art. 1  Se aprobă modificarea art. 2 şi anexa nr. 1  a  hotărârii nr. 30 din 21.05.2019 

privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de 

majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de către 

persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Grinţieş, prin 

modificarea termenului de aplicare a hotărârii (depunerii cererii şi stingerea integrală a 

obligaţiilor bugetare) de la data de 30.11.2019 la data de 20.12.2019. 

         Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezenta hotărâre se împuterniceşte 

compartimentul taxe şi impozite din cadrul primăriei comunei Grinţieş, Neamţ; 

             Art. 3  Secretarul comunei va comunica şi transmite prezenta hotărâre persoanelor şi 

autorităţilor interesate.  
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