
 

H O T Ă R Â R E 
 

Referitor la:  aprobarea anularii in cota de 73.3% a majorarilor de intarziere aferente 

obigatiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv si a majorarilor de 
intarziere aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 

septembrie 2015 inclusiv stinse pana la aceasta data, constand in creante de natura 
fiscala datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala 

a orasului Bals. 
 

 
 
 

 

     Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 28.01.2016 prin 
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.19/21.01.2016, legal constituit, 
 

Luand act de: 
-Raportul nr.6784/02.11.2015 al Biroului Impozite si Taxe; 

- Raportul nr.16/26.01.2016 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals; 

Avand in vedere prevederile: 
-   Art.12 din OUG nr.44/2015 privind acordarea de facilitati fiscale; 

-  Ordinului nr.3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a OUG nr.44/2015; 

 -Art.36 alin.2 lit.b,alin.4 lit.c din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 -Art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind normele 

de tehnica legislativa privind elaborarea actelor normative, republicata; 

  În temeiul prevederilor art. 45 alin.2 lit.c si ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Adopta prezenta  

 

                                                                  HOTARARE 
 

 

Art.1- Se aproba anularea cotei de 73.3% a majorarilor de intarziere aferente obigatiilor fiscale 

principale restante la 30 septembrie 2015 ,inclusiv si a majorarilor de intarziere aferente 

obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse 

pana la aceasta data, constand in creante de natura fiscala datorate bugetului local de catre 

contribuabilii persoane fizice/juridice de pe raza administrativ-teritoriala a orasului Bals. 

Art.2- Procedura de acordare a facilitatilor fiscale descrise la art.1 se constituie in anexa la 

prezenta hotarare si se aplica pana la data de 30.06.2016.  
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Art. 3. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului oraşului 

Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Biroului Impozite si taxe locale 

pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt . 
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                                                                                                                     Avizat pt.legalitate 
                                                                                                                        conform art.117 
                                                                                                                         lit.a) din Legea 
                                                                                                                           nr.215/2001 
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Bals,28.01.2016 
Nr.8 
(Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi) 
 
 


