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Din 24 octombrie 2Ol9

Privind anularea
$tei.

La initiativa

Avdnd in
numdrul 459L/O4.IO
buget 9i contabilitate
4s93/04.LO.2Or9.
VezeJLd aviz,ele

urbanism qi amenaj
invdfdmdnt, sdnS.tate

obligalii accesorii datorate bugetului local al ora;ului
ui oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
referatul de aprobare al Primarului oragului $tei inregistrat sub
19 in calitatea de iniliator qi raportul de specialitate al Biroului
taxe gi impozite locale gi achizilii publice, ireregistrat sub nr.
iilor de specialitate ale Consiliului Local al Oragului $tei(Comisia
ico-financiarS. gi pentru agriculturd, Comisia nr. 2 - Comisia de
teritoriului gi Comisia nr. 3 - Comisia social-culturald, culte,
familie, muncd. qi protecfie sociald, tineret gi sport, juridici gi de

disciplind.
prevederile
nr. 27312006 priuind finanfele publice locale, an
in conformitate
ulterioare.
nodificdrile gi
Avdnd in vedere glementdrile cuprinse in Ordonanla Guvernului nr.6/2OL9 priuind
instifiirea unor facilitd4 fiscale,
prevederile Irgr nr. 24I2OOO piuind normele de tehnicd.legi.slatiud.
JinAnd seama
pentru elaborarea act
normatiue" republicatd, cu modifrcdrile gi complet5rile ulterioare,
art. L29, alin (21 lit b), alin (4) lit. c) din O.U.G. nr.57l2Ol9
in baza
priuind Codul
qi art. 196, alin (1) lit a) din O.U.G. nr.
in temeiul
art. 139 alin. (3)
57

/2OL9

piuind Codul

Local al oraqului $tei,

norAnAsrp:

Art. 1. Se

be anularea majordrilor de intdrziere aferente obligaliilor fiscale
principale restante la 31 decembrie 2018 potrivit prevederilor art. 23 gi art. 24 din
Ordonan{a Guvernului nr.6l2O19 privind instituirea unor facilitili fiscale.
procedura pentru anularea majordrilor de intdrziere aferente
Art. 2. Se
restante la 31 decembrie 2OI8 astfel cum este redatS. in anexa
obligaliilor frscale
nr.1, care face pa-rte
td din prezenta hotdr6re.
Art. 3. Se
formularele care vor fi utilizate pentru aplicarea prezentei HotdrAri
in anexele nr. 1r2 gi 3, care fac parte integrantd. din prezenta
a$a cum sunt ele
hotdrdre.
Aft.4. Prezenta hotdrdre intr5. in vigoare la data aducerii la cunogtinfS. publicS. .
la indeplinire a prevederilor prezelrtei hotdr6ri se incredinleazd
Art. 5. Cu du
primarul oragului $tei Serviciul Economic din cadrul Primdriei oraqului $tei.
Art.6. Prezenta hotdrdre se comunicd cu:
- Institufia Prefectului - judetul Bihor;
- Primarul Oragului $tei;
- Serviciul Financiar - Contabil din cadrul PrimSriei orasului
Consiliul Jude(ean Bihor;
Jrs. Orag lonu{, consilier juridic;
AJFP Bihor:
-U
mplar la dosarul cu hotirdri
la cunogtinfd publicd. prin afrgaj
PRTSTDINTE DE

Hotirirea a fost a
totalul de 15

$tei;

CONTRASEMNEAZA

qi

pe site-ul

