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HOTĂRÂRE 

privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii 

de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.12.2018 

inclusiv, cele datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială 

a orașului Aleșd  

 

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

inițiator, înregistrat sub nr. 8008 din 26.09.2019; raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 8042 din 
27.09.2019 şi de avizele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  
 În conformitate cu dispoziţiile art. 32 din OG nr. 6/2019, privind instituirea unor măsuri 
fiscale; 
 În temeiul dispozițiilor art. 129 alin(1), alin(2) lit. ”b”, alin(4) lit. ”c”, art. 139 alin(1) și  
art. 196 alin(1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art.1  Se aprobă instituirea facilităților fiscale de anulare a accesoriilor aferente 
obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului 
local de către contribuabilii de pe raza unității administrativ teritoriale Aleșd. 
 Art. 2 Procedura de acordare a facilităților fiscale descrise la art. 1 se constituie în 
anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică de la data adoptării 
prezentei până la data de 15.12.2019 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub 
sancțiunea decăderii), termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse în 
termen fiind 31.12.2019.  
 Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează serviciul contabilitate, 
prin compartimentul impozite și taxe. 

Art. 4   Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor, Primarul 
oraşului Aleşd, serviciul contabilitate, compartimentul impozite și taxe 
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Aleşd, 30 septembrie 2019 
Nr. 105 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 17 voturi din 17 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


