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HOTĂRÂREA NR. 77 

  
      din 25 noiembrie 2015  

 

 

privind aplicarea prevederilor  O.U.G. nr. 44/2015, privind acordarea unor facilităţi 

fiscale 

 
 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul Primarului oraşului 

Miercurea Nirajului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, 

juridică, programe economico – sociale  - industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

În conformitate cu dispoziţiile art. 12 O.U.G. 44/2015, privind acordarea unor facilităţi 

fiscale, art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicată. 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 
 Art. 1. Se aprobă aplicare prevederilor O.U.G. nr. 44/2015, privind acordarea unor facilităţi 

fiscale, prin anularea unei cote de 50 % din majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 

principale datorate bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului, de către persoanele fizice, cu 

termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, dacă obligaţiile fiscale principale şi cota de 

50 % din majorările de întârziere aferente, calculate până la data plăţii, sunt stinse până la data de 

31 martie 2016. 

 Art.  2. Se aprobă Procedura de acordare a facilităţilor fiscale prevăzute la art. 1 în 

conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Primarul oraşului  şi Serviciul buget  - finanţe şi resurse umane vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, 

Primarului oraşului  şi la cunoştinţă publică. 

 

 

Preşedinte de şedinţă            Contrasemnează 

  Nagy Keresztesi Jenő                                         Secretar  

                     Szentgyörgyi Ildikó 

 

 

 

                        

 



 

 

                                                                                            Anexă 

 la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului  

                                                           nr. 77 din 25 noiembrie 2015 

 

 
 

PROCEDURA 

 

de acordare a facilităţilor fiscale  

 

 

 
1. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care datorează către bugetul local al 

oraşului Miercurea Nirajului majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale cu 

termene de plată până la data de 30 septembrie 2015. 

2. În cazul în care personele fizice achită toate obligaţiile fiscale principale, cu termene de 

plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv şi cota de 50 % din majorările de întârziere 

aferente, calculate până la data plăţii, pot să solicite anularea cotei de 50 % din 

majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante. 

3. În vederea acordării facilităţii fiscale arătate la pct. 2, persoanele fizice sunt obligate să 

depună o cerere la registratura Primăriei oraşului Miercurea Nirajului până la data de 

30 iunie 2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

4. Serviciul buget – finanţe şi resurse umane din cadrul Primăriei oraşului Miercurea 

Nirajului verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Hotărârea Consiliului Local al 

oraşului Miercurea Nirajului nr. 77/2015 de către solicitant şi în termen de 30 de zile 

emite decizia de anulare a cotei de 50 % din majorările de întârziere aferente 

obligaţiilor fiscale principale restante. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute de 

Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 77/2015 Serviciul buget 

– finanţe şi resurse umane din cadrul Primăriei oraşului Miercurea Nirajului emite 

decizie de respingere a cererii de anulare a majorării de întârziere în termen de 30 de 

zile de la data depunerii cererii. 

 

 
 Preşedinte de şedinţă            Contrasemnează 

  Nagy Keresztesi Jenő                                         Secretar  

                     Szentgyörgyi Ildikó 

 

 
 


