
ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ

COMUNA  TĂMĂŞENI
CONSILIUL LOCAL

Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494
E-mail: primariatamaseni@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Nr.41 din 17.08.2020

privind acordarea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a
accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020,
datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administativ teritoriala a

Comunei Tamaseni, Judetul Neamt

Consiliul Local al comunei Tămășeni,județul Neamț,întrunit în ședință ordinară în data
de 17.08.2020
Având în vedere:
-Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 4938/10.08.2020 ;
-Raportul de specialitate nr.4945/10.08.2020, întocmit de compartimentul contabilitate, taxe şi
impozite;
-avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local
Luând în considerare prevederile O.U.G nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi pentru instituirea unor masuri fiscale;
În temeiul art. 129, alin. 2, lit. “b” şi alin. 4, lit. „c”, al art. 136,, alin. 1 şi alin. 8, al art. 139,
alin. 3, al art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 ptivind codul
Administrativ;
Adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

    Art.1 Se aproba instituirea facilităţilor fiscale prevăzute la art. V şi art. VI din O.U.G. nr.
69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi
pentru instituirea unor masuri fiscale.

Art.2 Se  aprobă  procedura  de  anulare  a  accesoriilor  aferente  obligaţiilor  bugetare
principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al comunei Tamaseni. 

Art.3  (1) Procedura  de acordare a facilităţilor fiscale descrise la art. 1 este prevăzută în
anexa  care  face  parte  integrantă  din  prezente  hotărâre  şi  se  aplică  de  la  data  adoptării
prezentei,  până  la  data  de  15.09.2020  inclusiv  (data  limită  de  depunere  a  cererii  sub
sancţiunea decăderii).

(2) Procedura  de  anulare  a  accesoriilor  aferente  obligaţiilor  bugetare  principale
restante la data de 31.03.2020 descrise la art.2 se constituie în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre şi se aplică de la data adoptării prezentei până la data de 15.12.2020
inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancţiunea decăderii).

    Art.  4 (1)   Primarul  comunei  Tămăşeni  prin compartimentul  de contabilitate,  taxe şi
impozite va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



 (2) Secretarul comunei Tămăşeni va transmite prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului
Judetului Neamţ pentru verificarea legalităţii şi va aduce la cunoştintă publică, prin afişare la
sediul  administraţiei  publice  locale,  cât  şi  prin  afişarea  pe  site-ul  oficial  al  Comunei   -
www.comunatamaseni.ro. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
    Consilier local,                                                          Contrasemnează  pentru legalitate    
ȘTEFAN ANTONICĂ                                        Secretarul  general al comunei Tămășeni,
                                                                                    Jr.ALINA-CRISTINA CĂLIMAN








































