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Nr. 957/01.03.2022 

 

ANUNŢ 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică și art. 5 din 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, secretarul general al comunei Nicșeni, în vederea consultării 

cetățenilor, aduce la cunoștința publică următorul 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub 

forma scutirii unei cote 100% din majorările de întârziere 

aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2021, 

datorate bugetului local al comunei Nicșeni de către persoanele 

fizice și juridice 

 

 

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, 

opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre 

până la data de 30.03.2022, ora 11.00, în atenția secretarului general 

al comunei, la sediul primăriei comunei Nicșeni, strada Principală, nr. 

56, sau la adresa de e-mail primaria_nicseni@yahoo.com. 

 

 

Secretar general al comunei 

Diac-Milatinovici Lucian 
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Nr. 9/01.03.2022 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote 100% 

din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2021, 

datorate bugetului local al comunei Nicșeni de către persoanele fizice și juridice 

 

 

Întrunit în şedinţa _____ din ___________,  

 
 

în vederea stimulării contribuabililor pentru plata debitelor restante prin mobilizarea 

resurselor financiare, a atragerii de venituri cu celeritate la bugetul local, a prevenirii acumulării de 

noi datorii și a reducerii creanțelor restante, precum și pentru creșterea gradului de colectare a 

impozitelor și taxelor pe anul în curs, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 957/01.03.2022, 

având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 185 din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, art. 20 alin. 1 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 

84, art. 129 alin. 14 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 42, art. 80-83 din Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 120 

alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 7 

alin. 2 din Cod Civil, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 1 Se aprobă Procedura de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote 

100% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 

2021, datorate bugetului local al comunei Nicșeni de către persoanele fizice și juridice, prevăzută 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției 

Prefectului - Județul Botoșani, biroului financiar și primarului comunei Nicșeni. 

 

Iniţiator           Avizat pentru legalitate 

Primar             Secretar general al comunei 

Bulboacă Victor-Claudiu                   Diac-Milatinovici Lucian-Iulian 
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