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 HOTARAREA NR.  42 

 Din 31.07.2020 

 

- Privind anularea accesoriilor in cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 

datorate bugetului local al Orașului Rupea 

 

 

 

Consilul local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica ordinara in data de 

31.07.2020 

 

  In baza  initiativei primarului si a Raportului de specialitate al 

Compartimentului Contabilitate privind anularea accesoriilor in cazul obligațiilor bugetare restante 

la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orașului Rupea 

 

 In conformitate cu prevederile art. V și VI si  XVII din O.U.G. nr. 69/2020 pentru 

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

instituirea unor măsuri fiscale. 

 Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea 227/2015 privind Codul 

Fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 

 Art 87din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

In temeiul art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) alin. (4) lit. a) si art. 196, art. 197, art. 200 din 

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

              

 

                                                        HOTARASTE: 

 

 

  Art. 1 - Se aproba procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul 

obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al 

Orașului Rupea, conform anexei 1 ,  care  se aplică tuturor contribuabililor 

persoane fizice, persoane juridice sau entitați fără personalitate juridică care au 

îndeplinite următoarele condiții: 

- obligațiile principale restante, administrate de organul fiscal al orașului Rupea, 

la data de 31 martie 2020 sunt achitate pănă în data de 15 decembrie 2020 

inclusiv; 
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- obligațiile principale aferente termenelor 30 iunie 2020 – 30 septembrie 2020 

cât și accesorile, administrate de organul fiscal local al Orașului Rupea sunt 

achitate până în data de 15 octombrie 2020 inclusiv 
 

Art. 2. – Anexa nr. 1 face parte integranta din prezeenta hotarare.  
 

 

Art. 3 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul orasului 

Rupea.  

 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                          CONTRASEMNEAZA    

ANTAL MARIA                                                                                                              Secretar General U.A.T.  

                                 jr. Ioana Madalina Roman     

 

 
CVORUM:    DIFUZARE: 
 

Nr. consileri Prez. Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 
 

P Î A 

15  15  15 - - 
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