
       

HOTĂRÂRE 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale 
 

 Consiliul local al orasului Alesd;  
Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 14.823 din 09.12.2015; raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 14.839 din 
09.12.2015 şi de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  
 Ţinând seama de dispoziţiile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015, 
privind acordarea unor facilităţi fiscal; 
 Având în vedere prevederile art. 5 alin(1) lit. “a” şi ale art. 27 din Legea nr. 273/2006, 
privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări; 
 în baza prevederilor art. 36 alin (4) lit. „c”, art. 45 şi art. 115(1) lit.b din Legea 
nr.215/2001, republicată, administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 Art.1 Aprobă anularea în cotă de 73%  a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor 
fiscale restante la data de 30 septembrie 2015, cu condiţia achitării debitelor restante până la 
data de 31 martie 2016, pentru următoarele tipuri de debite: 
 -obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015; 
 -obligaţii de plată suplimentare principale declarate suplimentar de contribuabil prin care 
se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 
2015; 
 -obligaţii de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 inclusiv şi 
stinse până la această dată.  
 Art.2 Anularea descrisă la art.1 se aplică cu condiţia achitării majorărilor rămase de 
plată până la data de 31.03.2016. 
 Art.3 Se aprobă procedura de acordare a acestor facilităţi fiscal prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul 
impozite şi taxe. 
 Art.5 Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul oraşului 
Aleşd, Compartimentul impozite şi taxe  
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Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi “pentru” şi 1 “abţinere” din cei 15 consilieri  prezenţi şi 17 consilieri în funcţie 
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