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HOTĂRÂREA  Nr. 40
din 21 iunie 2022

privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la
31.03.2022, datorate bugetului local al comunei Recea, jud.Maramureș

 Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă odinară  la data  de
21 iunie 2022 la sediul primăriei;

Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare și raportul de specialitate al
Biroului financiar-contabil, avizul secretarului general al comunei şi avizul nefavorabil al Comisiei  de
specialitate nr.1 – pentru activităţi economico-financiare;

În conformitate cu prevederile:
a). art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2)  din Constituţia României,

republicată;
b). art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie

1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
c) Titlului IX cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
d) Legii nr.207/2015 privind  Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările

ulterioare;
e) Capitolul II, art.XVII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.69/2020 în forma completată

prin OUG nr.19/2021 privvind unele măsuri fiscale, precum și modificarea și completarea unor acte
normative în domeniul fiscal, prin care se modifică termenul de depunere a cererilor în vederea anulării
unor obligații fiscale accesorii;

f) O.U.G nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorograrea unor acte , termene,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru modificarea și completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

În temeiul prevederilor, art.139 și  art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie
2019  privind  Codul  Administrativ, modificată;

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI  RECEA, ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1. – Se aprobă anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la
31.03.2022 datorate bugetului local al comunei Recea, conform  Procedurii de anulare prevăzute
în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. – Primarul comunei Recea, prin Biroul Financiar-contabil,  vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri;

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului -  judeţul Maramureş,
Biroul  financiar-contabil,  Primarului  şi secretarului general al comunei Recea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Mircea-Augustin MUREȘAN     Contrasemnează

                                 Secretar General,
                                                                                                    Maria PETRUȘ

Recea la 21 iunie 2022
      Consilieri  total – 15,  Nr.consilieri  prezenți 15
      Hotărâre adoptată cu: 8 voturi pentru, 2 abțineri și 5 împotrivă
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