
 

 

  
H O T Ă R Â R E A   NR. 4 /2017 

privind Procedura de acordare a eșalonării și/sau amânării la plata obligațiilor 
fiscale și a obligațiilor bugetare prevăzute la art. 184 alin (5) din Legea nr. 207/2015 , 

datorate bugetului local de către persoane  fizice si juridice 
 
Având in vedere proiectul de hotărâre privind Procedura de acordare  a  eșalonării si/sau 

amânării la plata obligațiilor  fiscale  si  a obligațiilor  bugetare  prevăzute  la art. 184 alin (5) 
din Legea nr. 207/2015, datorate bugetului local de către persoane fizice si juridice. 

Având în vedere prevederile art. 184 alin. 5 si art.  185 alin. 1 litera a) și  alin. 6 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare,  

Având în vedere parcuregerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. 13 din Legea nr. 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. c, art. 45 alin. 2 lit. c şi art. 115 alin. 1 lit. b din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 - Se aprobă Procedura de acordare  a  eșalonării  și/sau  amânării  la plata 

obligațiilor  fiscale si a obligațiilor bugetare prevăzute la art. 184  alin  5  din  Legea  nr.  
207/2015,  datorate bugetului local de către persoane fizice si juridice, procedura cuprinsă în 
Anexa la prezenta hotarâre. 

Anexele la Procedura de acordare a eșalonării si/sau amânării la plata obligațiilor fiscale 
și a obligațiilor bugetare prevăzute la art. 84 alin (5) din  Legea  nr.  20712015, datorate 
bugetului  local de către persoane fizice si juridice, fac parte din  prezenta   hotarâre.  

Art. 2. - Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor 
administraţiei publice locale şi prin pagina internet. 

Art. 3. - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc, Serviciul Economic. 
 

Târgu Secuiesc, la  2 februarie 2017 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
          Hegedűs Ferenc  
                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                              SECRETAR 
                                                                                                                       Zátyi Andrei 
 
 
 

Întocmit: Mátyus Kálmán 
Serv. Adm. Publ. Loc. 


