
 

 
     

HOTĂRÂREA NR. 306 

          din data de 20 decembrie 2017 

 

-privind aprobarea procedurii de acordare a esalonarilor la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii la 

bugetul local al municipiului Fagaras, a esalonarilor la plata majorarilor de intarziare de orice fel, cu exceptia 

majorarilor de intarziere datorate pe perioada de esalonare de contribuabilii persoane fizice si juridice 

Consiliul local al Municipiului Fagaras, întrunit în ședință ordinară, 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea procedurii de acordare a esalonarilor la 

plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul local al Municipiului Fagaras, a esalonarilor la plata 

majorarilor de intarziare de orice fel, cu exceptia majorarilor de intarziere datorate pe perioada de esalonare de 

contribuabilii persoane fizice si juridice,  

 Având în vedere raportul de specialitate nr.16.460/08.06.2017 al Serviciului venituri bugetare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras, precum și expunerea de motive cu nr. 

16.460/1/08.06.2017 al al Primarului Municipiului Fagaras, 

  Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al  Comisiei pentru administraţia publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, 

precum și al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive 

şi de agrement, 

 Văzând prevederile art. 185(6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art. 2 lit. ”a”, art. 3 lit. ”a” si ”e”, art. 4 lit. ”b” si art. 7 din Legea nr. 

52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art. 36(9), ale art. 45(1) si ale art. 115(1) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificările si completarile ulterioare,  

       

          HOTĂRĂȘTE:  

   

Art.1 Se aprobă procedura de acordare a esalonarilor la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii la 

bugetul local al Municipiului Făgăraș, a esalonarilor la plata majorarilor de intarziare de orice fel, cu exceptia 

majorarilor de intarziere datorate pe perioada de esalonare de contribuabilii persoane fizice si juridice conform 

anexei, parte integranta din hotarare.  

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se incredințează Primarul Municipiului 

Făgăraș, prin Directia Buget-Finante - Serviciul Venituri Bugetare - din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Fagaras va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            CONTRASEMNEAZĂ, 

   SUCIU ANDREEA-OANA                       Secretarul municipiului, 

                  LAURA ELENA GIUNCA 

           

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi  pentru 

Consilieri în funcție - 19 

Consilieri prezenți-17 

 

Prezenta hotărâre se comunică: 

1 ex. Dosar specialitate 

1 ex. Colecție 

1 ex. Prefectură 

1 ex. Primar 

1 ex. Secretar 

1 ex. Afișare 

1 ex. Serviciul Venituri Bugetare 

1 ex. Direcția Buget-Finanțe 

1 ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 
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