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  H O T Ă R Â R E  
 

Privind acordarea unor facilităŃi pentru obligaŃiile fiscale accesorii aferente 
obligaŃiilor fiscale principale restante la data de 31.08.2011 

 
 
 Consiliul local al comunei Borleşti, judeŃul NeamŃ; 
 
 Având în vedere: 

- referatul de specialitate întocmit de Serviciul Contabilitate, impozite şi 
taxe locale şi  nota de fundamentare a primarului comunei Borleşti; 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Borleşti; 
 - Ordinul nr. 259/2842 din 18 noiembrie 2011 privind aprobarea normelor 
pentru administrarea creanŃelor fiscale ale unităŃilor administrativ-teritoriale sau, 
după caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor în vederea 
anulării unor obligaŃii fiscale accesorii administrate de către compartimentele de 
specialitate ale autorităŃilor administraŃiei publice locale 
 - prevederile art. XI din OrdonanŃa Guvernului nr. 30/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, 
    în temeiul art. 228 alin. (2^2) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
al art. 7 alin. (4) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 30/2007 privind 
organizarea şi funcŃionarea Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al 
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi 
funcŃionarea Ministerului FinanŃelor Publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul dispoziŃiilor art. 36 alin.9, ale art.45 alin.1 şi ale art.115 alin.1 
lit.b din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 



 
 - Art. 1 -    Se aprobă anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere 
aferente obligaŃiilor fiscale principale, dacă obligaŃiile principale şi cota de 50% 
din majorările de întârziere, calculate până la data plăŃii, sunt stinse prin plată sau 
compensare până la data de 31 decembrie 2011; 
 
 - Art. 2 – Se aprobă anularea unei cote de 25% din majorările de întârziere 
aferente obligaŃiilor fiscale principale, dacă obligaŃiile principale şi cota de 75% 
din majorările de întârziere, calculate până la data plăŃii, , sunt stinse prin plată sau 
compensare până la data de 30 iunie 2012. 
 
 - Art. 3 - Prin obligaŃii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 
se înŃelege obligaŃiile fiscale cu termene de plată scadente până la data de 31 
august 2011 şi neachitate până la această dată. 
 
 
 Art. 4 – Serviciul Contabilitate, impozite şi taxe va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Preşedinte de şedinŃă, 
Stanciu Ion 
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