
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 81/2020 
privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente 

obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de 
către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc 

 
Consiliul Local al municipiului Târgu Seuiesc, județul Covasna, 

             Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu Secuiesc 
privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente 
obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 
contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc,   

 În baza prevederilor:  
- art. 5 alin.(1), lit. a, art.16 alin.(2),  art 20 alin (1) lit.b, art. 30 din Legea 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  
- art.2 alin (1) lit.h), precum și cele ale titlului IX. Impozite şi taxe locale din Legea nr.227/2015 

privind  Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare, 
 - Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.227/2016 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare, - Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală,. 

Luând în considerare prevederile: - articolului XVII Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor 
bugetare restante la data de 31martie 2020 datorate bugetelor locale din Ordonanța de Urgență nr.69/ 2020 
pentru modificarea și completarea legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor 
măsuri fiscale, 

Constând îndeplinite procedura Ordinului nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a 
obligaţiilor de plată accesorii, emis de Ministerul Finanțelor Publice, 

Având în vedere Dispoziția primarului nr. 338/2020, privind delegarea atribuțiilor de serviciu al 
secretarului general al mun. Târgu Secuiesc 

În temeiul prevederilor art 129 alin. (2) lit. b. coroborat cu art.129  alin. (4) lit. c., art. 139 alin. (3) 
lit. c. şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G nr.57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. – Se aprobă instituirea unor măsuri fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 

bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili 
de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc, cu excepția obligaţiilor de plată 
rezultate din raporturi juridice contractuale. 

Art. 2. – Se aprobă Procedura de acordare a măsurilor fiscale de anulare a accesoriilor aferente 
obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 
contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Secuiesc, potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică de la data adoptării prezentei până la data de 01.11.2020 
inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii), termenul de soluționare de către 
organul fiscal a cererilor depuse fiind 15.11.2020. 

 Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târgu 
Secuiesc  și Biroul Impozite și Taxe Locale Târgu Secuiesc. 

Târgu Secuiesc, la  6 august 2020 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

  Bejan András 
 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU 
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