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HOTĂRÂRE
privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente

obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către
contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei Raciu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.11.2019, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7189/20.11.2019 al Primarului Comunei Raciu, Raportul
de specialitate  nr.  7188/20.11.2019 al  Serviciului  de Impozite  şi  Taxe Locale  din cadrul  aparatului  de
specialitate al Primarului Comunei Raciu, şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Raciu,

            În baza prevederilor:
- art.56, art.120 alin (1), art.121 alin (1) și (2) și art.139 alin (2) din Constituția României, republi-

cată
- art. 4 și art. 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 și completă-

rile ulterioare
- art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006
- art. 5, alin.1,  lit. a și alin (2),  art.16 alin.(2), art 20 alin (1) lit.b) art.27, art. 30 și art.761  alin. (2)

și (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioa-
re

- art.1.  art.2  alin  (1)  lit.h),  precum și  cele  ale  titlului   IX.  Impozite  şi  taxe  locale  din   Legea
227/2015, Codul Fiscal al României, cu completările ulterioare

- Hotărâre nr.1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Le-
gii nr.227/2016 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare,

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Luând în considerare prevederile:
- art.32 din ordonanța nr.6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

Ținând cont de:
- Dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

republicată, 

În temeiul  art.129 alin.(2), lit(b), alin.(4) lit(c), art. 139 alin.(3), lit(c) și art. 196, alin.(1) lit(a) din
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

Hotărăşte:

           Art. 1. – Se aprobă instituirea facilităților fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor
bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili
de pe raza administrativ teritorială a Comunei Raciu.

          Art. 2. –  Se aprobă Procedura de acordare a facilităților fiscale de anulare a accesoriilor aferente
obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către
contribuabili  de  pe  raza  administrativ  teritorială  a  Comunei  Raciu,  potrivit  anexa  1  care  face  parte
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integrantă din prezenta  hotărâre și  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 soluționare  de către
organul fiscal a cererilor depuse fiind 31.12.2019.

         Art.  3. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  hotărâri se însărcinează Primarul
Comunei Raciu.

        Art. 4. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Primarului Comunei Raciu şi
Instituţiei Prefectului Dâmboviţa, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.

Preşedinte de şedinţă, Secretar General,
           Consilier local Ibinceanu Florina         jr. Zaharia Alin
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