R OMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.21/2016
privind aprobarea anulării unor creanțe fiscale
Consiliul Local al Comunei Ciumani, la ședința ordinară in data de 3 martie 2016
Având în vedere: Proiectul de hotărâre inițiat și prezentat de către primarul comunei
Ciumani, privind aprobarea anulării unor creanțe fiscale,
Văzând raportul com
Luând în considerare prevederile:
- art. 266 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
-Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr.1/2016 privind Normele de aplicare a Codului fiscal,
-art.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
Ţinând seama de prevederile art.40 şi urm. al Cap.V, Secţiunea 1, din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică locală, văzând procesul verbal de afișaj nr.481/03.03.2016,
În temeiul art. 45 alin. 2 şi art. 36, alin (1), art.36, alin. (2) lit. d, coroborat cu art. 115
alin.(1) lit. b – din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală – cu modificările şi
completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi,
HOTĂREȘTE
Art. 1. Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31
decembrie 2015, mai mici de 40 lei și inclusiv conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul
impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Ciumani.
Art. 3. Prezenta hotărare se comunică Instituției Prefectului Judeţului Harghita,
Primarului comunei, Compartimentului impozite și taxe, se aduce la cunoștință publică prin
afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet.
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