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 HOTĂRÂREA Nr.4 

privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere 

aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații de plată 

datorate bugetului local de către persoanele fizice, care au calitatea de contribuabili ai 

bugetului local de pe raza administrativ teritorială a comunei Dobârceni 

 

 Consiliul Local al comunei Dobârceni întrunit în ședință ordinară, 

 Văzând  referatul  întocmit de Compartimentul financiar contabil prin care se propune 

aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în 

impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte venituri datorate bugetului local de către  

persoanele fizice, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Dobârceni 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Dobârceni, 

Văzând avizul celor patru comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local, precum 

și rapoartele compartimentelor de resort, 

În temeiul prevederilor art. 185, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 205/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

Cu respectarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) coroborate cu alin. (4), lit. c),art. 139 

alin.3 lit. a   și art.196  alin.1 lit. a  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , 

 

, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art. 1. Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere 

aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, chirii, redevențe și alte 

obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice, care au calitatea de 

contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ teritorială a comunei Dobârceni, în 

conformitate cu Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta procedură se aplică la data adoptării hotărârii. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul comunei Dobârceni prin Compartimentul financiar contabil. 

Art. 4. Secretarul comunei Dobârceni va comunica prezenta hotărâre în cel mult 10 zile 

de la adoptare Primarului comunei Dobârceni, Instituției Prefectului Județului Botoșani și 

Compartimentului Taxe și Impozite.  
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