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HOTĂRÂRE  NR. 7 / 28.01.2021
cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr.16/26.11.2020 privind anularea unor

accesorii la obligațiile fiscale restante la data de 31 martie 2020, datorate de persoane fizice
și juridice
              

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Examinând Referatul de aprobare nr.553/18.01.2021 al Primarului Orașului Sovata, în calitate
de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate al Serviciului Financiar nr.556/18.01.2021;
Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I;
Având în vedere prevederile, art. 5 alin. (1), lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art.

30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În  baza  Ordonanței  de  urgență  nr.69/2020  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii

nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale;
În  condițiile  Titlului  IX  din  Legea  nr.227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
În urma parcurgerii procedurii prevăzute la art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit. „b”, alin.(4) lit. „c”, art.139 alin.(3) lit. „c”

și  art.  196 alin.(1)  lit.  „a”  din O.U.G.  nr.57/2019 privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. –  Se  aprobă  modificarea  și  completarea  H.C.L.  nr.16/26.11.2020,  privind  anularea
obligațiilor accesorii datorate cu titlu de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale
restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, bugetului local al Orașului Sovata, de persoanele fizice și
juridice, indiferent de forma de organizare a acestora.

Art.2. – Se aprobă modificarea Procedurii de anulare a obligațiilor accesorii, conform Anexei
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Financiar din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sovata.

   Art.4. –  Prezenta Hotărâre se va comunica prin grija secretarului general către:
                         -   Instituţia Prefectului Judeţului Mureş;
                         -   Primarul Oraşului Sovata;
                         -   Serviciul Financiar;
                         -   Cei interesaţi şi va fi afişată pe site-ul instituţiei.

Președinte de ședință,
                                                                             Arros Dénes
    Contrasemnează Secretar General,
                     Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost  adoptată în ședința ordinară  a  Consiliului  Local  al  Orașului  Sovata din data de 28
ianuarie 2021, cu 17 voturi “pentru”.                                       
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