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PROIECT DE
HOTĂRÂRE
privind acordarea unor scutiri de la plata majorărilor, a
dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere
Consiliul Local al comunei Măureni întrunit în şedinţă extraordinară de lucru ,
Văzând expunerea de motive a domnului Traian Puscas, primarul comunei,
Văzând rapoartele comisiilor de specialitate şi raportul compartimentului contabilitate din
aparatul de specialitate al primarului ,
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare,
Vazand si dispozitiile art. 284 din Legea nr. 571/2003, codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Vazand dispozitiile art. 125 alin 2 lit. d) din OG nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare,
Văzând prevederile art. 178 alin. (2) şi (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit. b), alin. (3) şi (6) din Legea nr.
215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă scutirea de la plata dobânzilor, a penalităţilor şi a majorărilor de întârziere
pentru persoanele fizice şi juridice care achită integral, până la data de 31.03.2015, debitele principale
restante existente în sold la data de 31.12.2014, precum şi debitele principale pentru întreg anul 2015.
Scutirea se aprobă și pentru dobânzile, penalităţile şi majorările de întârziere care rezulta
din contractele de inchiriere incheiate cu comuna Maureni pentru locuinte si/sau terenuri în condițiile
stabilite la alin 1.
Art.2.(1) – Scutirea prevăzută la art. 1 se va acorda în baza cererii depuse la registratura
primăriei la care se va anexa copie după dovada achitării integrale a debitelor principale rămase în sold
la 31.12.2014 şi a debitelor principale pentru întreg anul 2015.
Art.3. - Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie
2014, datorate bugetului local al comunei Măureni, cu valoare mai mică sau egală cu 39 lei.
Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5. – Prezenta hotărâre produce efecte juridice până la data de 31.03.2015 inclusiv.
Art.6. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoştinţă publică şi se comunica
la :
• Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin ,
• Primarul comunei Măureni ;
• Compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate al primarului
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