
ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 
 

H O T Ă R Â R E   
privind instituirea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal  și aprobarea procedurii de anulare a 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 
datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a comunei 

VÂNĂTORI-NEAMȚ 
 

Consiliul local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț;   
Având în vedere:  

-O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale;  

-Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;  
-Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 3153/24.08.2020; 
-Raportul de specialitate întocmit de Biroul Impozite si Taxe , înregistrat sub nr. 3153/24.08.2020; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit alin. 4, lit. „c”, al art. 139, alin. 3, precum si ale 

art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă instituirea facilităților fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 
bugetare principale restante la 31 martie 2020, inclusiv datorate bugetului local de către contribuabilii 
de pe raza administrativ teritorială a comunei VÂNĂTORI-NEAMȚ. 

Art.2 Procedura de acordare a facilităților fiscale descrise la art. 1 constituie Anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică de la data adoptării prezentei până la data de 
15.12.2020 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii), termenul de 
soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind 31.12.2020. 

Art.3 Biroul Impozite și Taxe  va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4 Secretarul general al comunei Vânători-Neamț va comunica prezenta hotărâre 
instituțiilor și persoanelor interesate.  

 
Nr.44 
Din 17.09.2020 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier: Elena ANDRUȘCĂ 

                                                                                                          Contrasemnează, 
                                                                                                    Secretar general al U.A.T,                                   
                                                                                                         Alina-Iuliana FLOŞ                                         
  
 
 
 
 
 
Total consilieri locali :     15                                      
 Prezenti :   12    
 Pentru  :     12      
 Împotrivă:-         
 Abtineri :-                                                                                         

 
 
 



 


