ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind acordarea unor facilități fiscale, prin aplicarea
prevederilor O.G.nr. 6/31.07.2019 pentru anularea accesorilor în cazul obligațiilor
bugetare restante la 31.12.2018, datorate bugetului local al
UAT-ului Grindu, judeţul Ialomiţa.
Nr.39 din 22.10.2019.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile cap.II – anularea unor obligații accesorii din O.G. nr.6/2019 privind
instituirea unr facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere :
- referatul de aprobare nr.2171 din 22.10.2019 al viceprimarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2172 din 22.10.2019;
- avizul de legalitate nr.39 din 22.10.2019 emis de secretarul comunei;
- avizul comisiei de specialiate nr.___ din __________;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.” b “ coroborat cu alin.(4), lit.” a “, art.139, alin.(1) și (3),
lit.” a “ și art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă acordarea unor facilități fiscale pentru obligațiile de plată datorate
bugetului local al comunei Grindu, prin aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019.
Art.2. Se aprobă Procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare
restante la 31.12.2018 datorate bugetelor locale, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu şi compartimentului impozite
și taxe locale pentru aducerea la îndeplinire, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publică se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe site – ul www.grindu.ro.

INIŢIATOR,
VICEPRIMAR,
Ionică Ionel
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HOTĂRÂRE
privind acordarea unor facilități fiscale, prin aplicarea
prevederilor O.G.nr. 6/31.07.2019 pentru anularea accesorilor în cazul obligațiilor
bugetare restante la 31.12.2018, datorate bugetului local al
UAT-ului Grindu, judeţul Ialomiţa.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile cap.II – anularea unor obligații accesorii din O.G. nr.6/2019 privind
instituirea unr facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere :
- referatul de aprobare nr.2171 din 22.10.2019 al viceprimarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2172 din 22.10.2019;
- avizul de legalitate nr.39 din 22.10.2019 emis de secretarul comunei;
- avizul comisiei de specialiate nr.150 din 23.10.2019;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.” b “ coroborat cu alin.(4), lit.” a “, art.139, alin.(1) și (3),
lit.” a “ și art.196, alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă acordarea unor facilități fiscale pentru obligațiile de plată datorate
bugetului local al comunei Grindu, prin aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019.
Art.2. Se aprobă Procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare
restante la 31.12.2018 datorate bugetelor locale, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu şi compartimentului impozite
și taxe locale pentru aducerea la îndeplinire, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publică se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe site – ul www.grindu.ro.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Busuioc Petre
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comuna,
Ene Tudora

Nr.41.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 31.10.2019.

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

ANEXĂ
la H.C.L.nr.41/31.10.2019.

Art. 1. DISPOZIŢII GENERALE
(1). Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice, persoanelor juridice și entităților fără
personalitate juridică care la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului local Grindu datorează
obligații bugetare restante la 31 decembrie 2018, mai mari sau mai mici de 1 milion lei către
bugetul local al unității administrativ teritoriale Grindu.
(2). Prin obligații bugetare restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se întelege obligații
bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31 decembrie
2018 inclusiv.
Art. 2. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE A PROCEDURII
Dobînzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale datorate
bugetului local restante la 31 decembrie 2018, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiții:
a) toate obligațiile bugetare principale datorate bugetului local restante la 31 decembrie
2018, administrate de Primăria Grindu, se sting prin orice modalitate de plată prevăzută de lege
până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate de plată prevăzută de lege toate obligațiile bugetare
principale și accesoriile administrate de Primăria Grindu, cu termene de plată cuprinse între data
de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv pâna la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor;
c) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod
corespunzător a condițiilor prevazute la literele a) -b), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019
inclusiv.
Art. 3 MODALITATEA DE IMPEMENTARE A PROCEDURII
(1). Pentru a beneficia de anularea accesoriilor, persoanele fizice, persoanele juridice sau
entitățile fără personalitate juridică vor depune la compartimentul impozite și taxe locale din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, până la data de 15 decembrie 2019
inclusiv, o cerere de anulare a acesoriilor.
(2). Cererea de anulare a accesoriilor se soluționează prin decizia de anulare a accesoriilor
sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare accesorii.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Busuioc Petre
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comuna,
Ene Tudora

