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-Consiliul local – 
 

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 63 
privind aprobarea modificării şi completarea  H.C.L. nr. 106/28.10.2013 

 
Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinţa  ordinară din data de 24.06.2014; 
Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul Compartimentului de 

specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei ; 
 În conformitate cu prevederile:  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.125, alin.(1) şi (2), lit.”d” din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală republicată şi modificată,  Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, HG nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, H.G. nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;  
 În baza art.36, alin.(1) şi (2) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45 şi art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
   
 Art.1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 105/28.10.2013 privind aprobarea  scutirii de la plata 
majorărilor de întârziere  şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor, şi altor obligaţii la 
bugetul local, datorate de către persoanele fizice de pe raza administrativ – teritorială a comunei Poarta Albă sub 
următoarea formă:  

„Art.1. – Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere  şi penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor 
locale, chiriilor, redevenţelor, şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către persoanele fizice de pe raza 
administrativ – teritorială a comunei Poarta Albă în conformitate cu Anexa care face parte din prezenta hotărâre, 
aplicabilă în perioada 01.07.2014 – 30.09.2014 pentru majorările aferente obligaţiilor principale achitate până la data de 
30.09.2014.” 

Art.2.- Restul articolelor din H.C.L. nr. 105/28.10.2013 rămân neschimbate. 
 Art.3. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa - pentru 
control şi verificarea legalităţii, compartimentului Buget – Finanţe, Contabilitate, Impozite şi Taxe,  Primarului comunei 
Poarta Albă  şi o va face publică prin afişare. 

Art.4. -Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10  voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” ,  0  abţineri, 
din totalul de 10  voturi exprimate. 
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