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      PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind acordarea unor  facilitati fiscale la plata impozitelor si taxelor locale 

pentru anul 2022 
Nr........din...............2022               

 
Consiliul Local al Comunei Bira întrunit în ședință ordinară, potrivit art.133(1) din 

Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

Având în vedere: 

      Referatul de aprobare nr.  1512 din 19.05.2022   al domnului Petraru Danut, primarul 

comunei Bira, cu propunerea de acordare a unor facilități fiscale la plata impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2022; 

      Raportul de specialitate al compartimentului Contabilitate - Financiar, Impozite si 

Taxe Locale cu nr. 1513 din 19.05.2022; 

      Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Bira; 

       Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele 

locale;    

       OUG nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, art. IX.; 

        Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

        Prevederileart.140 alin.(1) și alin. (3),ale art.154 alin.(l), ale art.196 alin.(1) lit.”a”,ale 

art.197 alin.(1) și ale art.243 alin.(1) lit.”a”și lit.”b”din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ, 

În baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) si art. 139 alin. 3 lit. ”c” și alin. 5 

din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ. 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
Art.1 Se  aproba Procedura de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor restante 

la data de 31 martie 2022,datorate bugetului local al Comunei Bira,conform Anexei. 
Art. 2  Primarul comunei Bira va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin 

Compartimentul  Contabilitate-Financiar-Impozite si Taxe Locale. 
Art. 3   Hotararea va fi comunicata Primarului Comunei Bira si Compartimentului 

Contabilitate -Financiar-Impozite si Taxe Locale;  
Art. 4  Prin grija Secretarului General al Comunei Bira,  prezenta hotărâre se va 

înainta Instituției Prefectului - Județul Neamț pentru verificarea legalitatii. 
 

     Inițiator Proiect,        Avizează  pentru legalitate, 

         Primar,                                                               Secretarul general al comunei , 

   Petraru Danut                                 Danca Maria 
 


