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privind modificarea HCL 103/2021 referitoare la scutirea de la plata accesoriilor in
cazul obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate
bugetului local al Orasului Comanesti de persoane fizice si juridice
Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara in

data de 25.03.2022;
Avand in vedere
-

referatul de aprobare a domnului Primar al Orasului Comanesti, inregistrata Cu numarul
28545/10.03.2022;
- raportul de specialitate nr. 28545/B/10.03.2022 intocmit de Serviciului Impozite si Taxe Locale
din cadrul aparatului de specialitate al Primanilui Orasului Comanesti;
-

-

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Coma'ne0;
In conformitate Cu :
Prevederile art LII alin.(1) din OG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea

unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
- Prevederile titlului IX, cu privire la impozitele si taxele locale din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal;
- Prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal;
- Prevederile art XVII din OG nr.69/2020 pentru modificarea i completarea Legii ar. 227/2015
privind Codul fiscal, precum i pentru instituirea unor masuri fiscale;
- Prevederile art VI din OG nr. 19/2021 privind uncle masuri fiscale, precum i pentru modificarea
completarea unor acte normative in domeniul fiscal;
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1) si alin (14), ale art 133 alin (1), ale art.
139, ale art. 196 alin(1) si ale art. 197 din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,
adopta urmatoarea
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Art.L Consiliul Local al orasului Comanesti, aproba modificarea HCL 103/2021 si a
procedurii referitoare la scutirea de la plata accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31
martie 2020 datorate bugetului local al Orasului Comanesti de persoane fizice si juridice de pe raza
administrativ teritoriala a ORASULUI COMANESTI, in sesul modificarii si inlocuirii termenului de
-

31 ianuarie 2022 cu termenul de 30 iunie 2022
Art.2. Celelalte prevederi ale HCL 103/2021 pentru aprobarea unor facilitati fiscale
si a Procedurii de acordare a facilitatilor fiscale, raman neschimbate.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Bacau, Primarului
orasului Comanesti, directiilor si serviciilor interesate din cadrul UAT- Orasul Conlanesti, pentru
ducere la indeplinire, cu drept de contestatie in termen de 30 zile de la comunicare.

PRESEDINTE DE
CONSILIER LOCA

„

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
Jurist Daniela Chirila

0 NIA

CONSTANTIN ANASTilliS-11 70,1

Nr 9
Din 25.03.2022

,

/1/s C

0

il U ORP1

C.9

