
       

 
HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea unor înlesniri la plată a majorărilor de întârziere 
datorate bugetului local al oraşului Aleşd de către persoane fizice 

 
 
 

Consiliul Local al oraşului Aleşd, 
Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 10663 din 23.09.2015; raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 9357 din 
26.08.2015 şi de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

Luând în considerare prevederile art. 125 alin(2) lit.”d” din O.G. nr. 92/2003, privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Ţinând seama de prevederile art. 5 alin(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza art. 36 alin (2) lit.”c”, alin (5) lit.”a”, art. 123 alin(1) şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001, republicată, administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1 Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor 
bugetare constând în debite suplimentare de taxă pentru regularizarea autorizaţiilor de 
construire şi accesoriile aferente expirate în perioada 2011 – 2014, datorate bugetului local de 
către contribuabili de pe raza oraşului Aleşd, care achită integral până la data de 15.12.2015, 
debitul reprezentând taxa pentru regularizarea autorizaţiei de construire şi accesoriile aferente. 
 Art.2 Pentru a beneficia de scutirea la plată a majorărilor de întârziere, contribuabilii 
persoane fizice vor depune, până la data de 15.12.2015, o cerere motivată, la care va anexa 
documentul din care rezultă îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.1. 
 Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează compartimentul impozite şi 
taxe. 

Art.4   Prezenta se comunică cu:  
- Instituţia Prefectului -  Judeţul Bihor 
- Primarul oraşului Aleşd 
- Compartimentul impozite şi taxe 
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