ROMANIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL
lancu jianu,str.Barbu Stirbel,nr.l52
Tel.0249-456011; Fax 0249-456011

e-mail :piancuj ianu@yahoo .com

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local lancu Jianu, membri în Consiliul de
administraţie al Liceului tehnologic lancu Jianu

Consiliul Local al comunei lancu Jianujudetul Olt:
Având în vedere:
-referatul de aprobare al Primarului comunei lancu Jianu,nr.3549/23.09.2019
- Raportul nr.3550 din 23.09.2019 întocmit de compartimentul de resort din cadrul Primăriei
lancu Jianu;
Având avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local lancu
jianu,nr.3950,3955,3960/30.09.2019.
- prevederile OMEN nr.3160/2017 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de
organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de invatamant preuniversitar,
aprobata prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014-art.I lit.b .
-Adresa Liceului Tehnologic lancu Jianu nr.3270/19.09.2019.
In temeiul art.l29(2) litera "d", alin(7) lit."a" si art. 196, alin.(l) lif'a" si art.197 alin.(l)
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative
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HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se desemneză reprezentanţi din partea Consiliului local al comunei lancu
Jianu,Jud.01t, membrii în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic lancu Jianu, pentru
anul şcolar 2019/2020,domnul Stănilă Constantin si domnul Păun Gianni -Ioan- consilieri
locali.
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri si se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
- Primarului comunei lancu Jianu ;
- Liceului Tehnologic lancu jianu.

Contrasemnează
Preda Rodica- secret

NR.39 din 30.09.2019
^
Adoptată în şedinţa publică din 30.09.2019 cu 13 voturi pentru din cei 13 consilieri prezenţi.

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente
obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de
către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a comunei IANCU JIANU
Consiliul Local al Comunei lancu Jianu întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 3559/23.09.2019 al Primarului Comunei lancu Jianu ,
- Raportul de specialitate nr. 3552/23.09.2019 al Serviciului de Impozite şi Taxe Locale din cadrul
aparatului d£ specialitate al Primarului Comunei lancu Jianu
- Avizele comisiilor de specialitate 3951,3956,3963/30.09.2019 ale Consiliului Local al
comunei lancu Jianu,cu caracter consultativ.
In baza prevederilor:
-art.56. art.120 alin (1). art.121 alin (1) şi (2)" şi art.139 alin (2) din Constituţia României, republicată
-art. 4 şi ari. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985. ratificată prin Legea nr. 199/1997
-art.7 alin (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
-art. 5. alin.l. Iii. a şi alin (2). art.16 alih.(2). art 20 alin (1) lit.b) art.27. art. 30 şi art.76 alin. (2) şi (3)
din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
-art.l si art.2 alin ( 1 ) lil.h). precum şi cele ale titlului IX. Impozite şi taxe locale din Legea 227/2015.
Codul fiscal-al României, cu completările ulterioare
-Hotărârea nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.227/2016 privind Codul fiscal.cu modificările şi completările ulterioare.
-Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-art.32 din ordonanţa nr.6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale;
In temeiul art.129 alin.(2), lit(b). alin.(4) lil(c). ari. 139 alin.(3). lit(c) şi art. 196. alin.(l) lit(a),art.l97
(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă instituirea facilităţilor fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale
restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ
teritorială a Comunei lancu Jianu .
Art. 2. - Se aprobă Procedura de acordare a facilităţilor fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare
principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza
administrativ teritorială a comunei lancu Jianu , potrivit anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se
aplică de la data adoptării prezentei până la data de 15.12.2019 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub
sancţiunea decăderii), termenul de soluţionare de către organul fiscal a cererilor depuse fiind 31.12.2019.
Art. 3. - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei lancu Jianu
Art. 4. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Primarului Comunei lancu Jianu şi
Instituţiei Prefectului Olt, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.
PREŞEDINTE ŞEDINŢA
STĂNILĂ CONSTANTIN
NR.40 din 30.09.2019
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PREDA RODICA-SECRETAR
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Adoptată în şedinţă publică din 30.09.2019 cu 13 voturi din totalul de 13 consilieri prezenţi.

România
Judeţul OLT
Consiliul Local al COMUNEI IANCU JIANU

Anexa nr. 1 la HCL nr.40 din 30.09.2019

PROCEDURA
de anulare, a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv,
datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a României Judeţul OLT
Consiliul Local al COMUNEI IANCU JIANU

1. Dispoziţii generale:
(1) Prezenta procedură se aplică debitorilor - persoane juridice, persoane fizice şi entităţi fără personalitate
juridică - care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate de
organul fiscal sub un milion de lei, de un milion de lei sau mai mari-de un milion de lei.
(2) anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare la 31 decembrie 2018 datorate bugetelor locale, mai
mari sau mai mici de un milion de lei, se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale, opţional, dacă
consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.
(3) Prin hotărârea prevăzută la art.(2) consiliul local aprobă şi procedura de anulare a accesoriilor.
(4) Prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înţelege:
a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;
b) diferenţele de obligaţii bugetare stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie
2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art.156 alin.91) din Codul
de procedură fiscală;
c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului
fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
d) obligaţiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de"l
ianuarie 2019 aferente perioadelor fiscale de până la 31 decembrie 2018/
(5) Nu sunt considerate obligaţii de plată la 31 decembrie 2018 inclusiv,:
a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31
decembrie 2018 inclusiv;
b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data
de 31 decembrie 2018 inclusiv.
•

(6) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv şi obligaţiile la plată care, la această
dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin.(5) iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de
15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează
suspendarea executării actului administrativ fiscal. Pentru obligaţiile prevăzute la alin(5) lit.b),
debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea
accesoriilor. în acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării
actului administrativ fiscal până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.
(7) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ - teritorială a României Judeţul OLT Consiliul Local al
COMUNEI IANCU JIANU şi va fi adoptată prin hotărâre a consiliului local.

5. Condiţii de eligibilitate şi implementarea procedurii
1) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii p
prezentei proceduri, pot depune o notificare (formular tipizat pus la dispoziţie de către D
Economică, Serviciul de Impozite şi Taxe Locale ) adresată organului fiscal local, cu privire la ir
lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, 15 decembrie 2019 inc
sub sancţiunea decăderii.
2) După primirea notificării prevăzute la lin.(l), organul fiscal competent verifică dacă det
şi-a îndeplinit obligaţiile declarative până la respectiva dată, efectuează stingerile, compensa
orice fel de alte opraţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugete
constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale. în cazul în care se constată că debitorul r
îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal local îl îndrumă potrivit art.7 din Codul de proc
fiscală.
3) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal corn
eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.
y 4) Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe cu prh
obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale sau a celor care
anulate.
5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin.(l):
a) Toate accesoriile, care.pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. în
caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plată a tuturor accesoriilor;
b) Procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile ace
amânate la plată potrivit lit.a),
c) Obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit.a) nu se sting până la data soluţionării (
de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debito:
depune cerere de anulare a accesoriilor.
(6)Precederile alin.(5) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii cere
anulare a accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii.
(7) Decizia de amânare la plată a tuturor accesoriilor îşi pierde valablitatea în oricare
următoarele situaţii:
a )La data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cere
anulare a accesoriilor, după caz;
b)La data de 15 decembrie 2019, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anu
accesorilor.
(8) Prin derogare de la prevederile art.236 din codul de procedură fiscală, până la data i
decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal şi au înfiinţate popriri la data ii
în vigoare a prezentei ordonanţe, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor b
f>ot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi şi sumele indisponibilizate.
(9) Prevederile alin.(8) sunt aplicabile şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vig<
prezentei ordonanţe şi data de 15 decembrie 2019 inclusiv.
(10) Cererea de anulare a accesoriilor depusă până la data de 15 decembrie 2019, sul
sancţiunea decăderii, se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, deci;
respingere a a cererii de anularea
(11) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei proceduri, daci
îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea anulării.
(12) Facilităţile fiscale prevăzute de prezenta procedură îşi menţin valabilitatea şi în următ<
cazuri:
a) în cazul desfiinţării actului administrativ fiscal în procedura de soluţionare a contestaţiei,
dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;
b) în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală, organul fiscal co
existenţa unor obligaţii bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală.
(13) împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate fo:
contestaţie potrivit art.268-281 din Codul de procedură fiscală.
(6) Dispoziţii finale

Organele de specialitate ale Direcţiei economice, Serviciul de Impozite şi Taxe Locale cu atribuţii în
administrarea creanţelor bugetare locale verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de prezenta
procedură, inclusiv achitarea integrală a amenzilor contravenţionale aflate în executare silită la organul fiscal
local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA

CONTRASEMNEAZĂ

STANILA CONSTANT

PREDA RODICA -SECRETAR

ROMANIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

Referitor Ia : Alegerea viceprimarului comunei luncii Jianu, judeţul Olt
Având în vedere :
Referatul de aprobare privind prezentarea şi motivarea proiectului de hotărâre înregistrat cunr.3841 din 24.09.2019
întocmit de către iniţiator - primar Munteanu Paulică;
Raportul de specialitate nr. 3840 din 24.09.2019 întocmit de secretarul comunei Iancu Jianu judeţul Olt;
Prevederile Hotărârii Consiliului Local Iancu Jianu nr. 5/23.06.2016 privind Declararea Consiliului Local Iancu
Jianu, legal constituit;
prevederile Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 181 / 07.09.2018 privind încetarea de drept a mandatului de
consilier local şi declarare ca vacant al locului acestuia;
Procesul verbal întocmit de către Comisia de validare privind rezultatul alegerii prin vot secreta viceprimarului
comunei Iancu Jianu;
Prevederile art. art. 152 alin. 2 -8 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
Avizele nr,3957,3964/30.09.2019 ale comisiilor de specialitate ale consiliului local.
In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a) ,coroborat cu alin. 3 lit b ) , art. 139 ,art. 196 alin. 1 lit. a) şi art.
197 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ;
CONSILIUL LOCAL IANCU JIANU
HOTĂRĂŞTE:
Art.l - Se alege in funcţia de viceprimar al comunei Iancu Jianu, judeţul Olt din rândul membrilor consiliului local,
dl.POPESCU MARIN.
Art.2 - Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul', isi păstrează statutul de consilier local, fara a beneficia de
indemnizaţia aferenta acestui statut.
Art.3 - Viceprimarul este subordonat primarului si înlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atribuţiile
sale.
Art.4 - (1) Pe durata mandatului, viceprimarul primeşte o indemnizaţie lunara, ca unica forma de remunerare a
activităţii corespunzătoare funcţiei de viceprimar, si care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si
obligaţiilor care se determina in raport cu venitul salarial.
(2)Viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevăzute de lege.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit prevederilor art. 243 alin. 1 lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ:
- primarului comunei Iancu Jianu pentru aducere la îndeplinire;
- Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Iancu Jianu;
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt
-avizier local şi site-ul primăriei www.priariaiancui ianu.ro .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
STANILA CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ

NR.41 din 30.09.2019
Adoptata in şedinţa ordinara a con^mulIu-Wal al comunei Iancu Jianu din data de 30.09.2019,cu un număr de 8
voturi pentru,5 impotriva din numărul total de 13 consilieri in funcţie .

