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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea scutirii de la plată a majorărilor de intârziere aferente obligatiilor bugetare 
constând din impozite si taxe locale datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe 

raza Comunei Răscăeți 
 

Consiliul Local al Comunei Rascaeti, intrunit in sedinta ordinara din data de 17.12.2021, 
 
Având în vedere: 
 - proiectul de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarzaiere aferente 
obligatiilor bugetare constand din impozite si taxe locale datorate bugetului local de catre persoanele 
fizice si juridice  de pe raza administrative teritoriala a Comunei Rascaeti, inițiat de primarul comunei 
Răscăeți și referatul de aprobare cu nr.181/25.11.2021; 
            - referatul compartimentului financiar – contabil privind propunerea de acordare a scutirii de la 
plata a majorarilor de intarzaiere aferente obligatiilor bugetare constand din impozite si taxe locale și 
avizul comisiei de specialitate; 
            - prevederile art. 185 alin (1) lit b) si alin.6 din Lege nr 207 /2015 – privind Codul de procedura 
fiscala,   
 - prevederile art.129 alin.4, lit. c). din OUG nr. 75/2019, privind Codul administrativ, 
 
 În temeiul art.196 alin. 1, lit.b). şi art.197 alin.1 din OUG nr. 75/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările ulterioare, 

 
               HOTARASTE: 
 
Art.1 Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente 

obligatiilor bugetare constand din impozite si taxe locale datorate bugetului local de catre persoanele 
fizice de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Răscăeți, in conformitate cu Anexa 1 care face 
parte din prezenta hotarare. 

Art.2 Prezenta procedura se aplica începând cu data de 01.01.2022 si pana la 31.03.2022. 
Art.3 Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari ii revine compartimentului contabilitate-

achiziții al primariei Rascaeti iar comunicarea va fi facuta de secretarul general al comunei. 
    
                                       
                                               PRESEDINTE DE SEDINTA  
        Consilier 
                                                            Mariean Fîlea 

           
                                              Contrasemnează:  
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