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HOTĂRÂREA NR.205 
clin data de 30 iulie 2019

-privind acordarea de inlesniri la plata majorărilor de intarziere datorate bugetului local de către persoanele fizice
care datoreaza taxa de salubrizare

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 57.612/2/26.07.2019 si raportul de 

specialitate nr. 57.612/1/26.07.2019 al Serviciului Venituri Bugetare, prin care se prin care se propune spre analiza 
acordarea de inlesniri la plata majorărilor de intarziere datorate bugetului local de către persoanele fizice care 
datoreaza taxa de salubrizare,

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv: comisia de studii, 
prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public si privat al municipiului, precum şi 
comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, problemele minorităţilor,

- prevederile art.185 alin. 1, lit.b din Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu 
modificările si completările ulterioare

- luând in considerare prevederile art.129, alin.2, lit.b si alin.4, lit.c din OUG 57/2019 privind 
codul administrativ,

în temeiul art.139, alin.3, lit.c, si ale art.196, alin. 1, lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Ţinând seama de interesul Municipiului Fagaras in recuperarea taxei de salubrizare, se 
aproba acordarea scutirii de la plata majorărilor de intaziere datorate de contribuabilii persoane fizice, care 
figurează in evidenta fiscala cu taxa de salubrizare si care indeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

-au depus declaraţiile privind stabilirea taxei de salubrizare in termenul legal de 31.05.2019 in conformitate 
cu prevederile art.10 din HCL 4/2019 privind aprobarea regulamentului de aplicarea a taxei de salubrizare 

-au achitat sau vor achita taxa de salubrizare aferenta primului termen de plata pana Ia data de 31.08.2019.
Art.2 Suma reprezentând majorări de intarziere estimata a se scuti in condiţiile art.l este de 

aproximativ 36.000 lei.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se încredinţează Primarul 

Municipilului Fagaras prin direcţia buget finanţe si serviciul venituri bugetare.
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Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru , - abţineri, - împotriva 

Consilieri in funcţie-19 

Consilieri prezenţi -17

Prezenta hotărâre se comunică : 
1 ex. dosarul şedinţei 
1 ex. colecţie 
1 ex. Prefectură 
1 ex. Primar 
1 ex. Serv. V.B.
1 ex. solicitantului 
1 ex. Birou relaţii cu publicul 
1 ex. mass-media 
1 ex. afişare
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