
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 

Voturi pentru:  14  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA             

JUD. SATU MARE           

ORAŞUL TĂŞNAD       

CONSILIUL LOCAL           

 

HOTĂRÂREA Nr. 58 

din data de 31 iulie 2020 
 

privind acordarea facilităților fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor 

bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local 

al oraşului Tăşnad şi aprobarea procedurii de anulare a acestora 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. 11644/22.07.2020 al Compartimentului Impozite şi Taxe 

Locale din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, 

programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul 

Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

În baza prevederilor art. XVII coroborat cu capitolul II art. VIII-XVI din O.U.G. 

nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

precum şi pentru instituirea unor facilităţi fiscale şi ale Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică. 

În temeiul art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (1) și art. 196 

alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Se aprobă acordarea facilităților fiscale de anulare a accesoriilor în cazul 

obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului 

oraşului Tăşnad. 

Art. 2 – Se aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale de anulare a 

accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 

inclusiv, datorate bugetului local al oraşului Tăşnad, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Primarul orașului Tășnad, prin Compartimentul Impozite şi taxe locale 

din cadrul Serviciului financiar-contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
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CONSILIER LOCAL 
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