ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R A R E A NR.37/26.05.2016
privind stabilirea plafonului obligaţiilor fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate,
in vederea publicarii listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local
Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând in dezbatere:
- proiectul de hotărâre initiat de primar privind stabilirea plafonului obligaţiilor fiscale restante la
sfârşitul trimestrului şi neachitate, in vederea publicarii listelor debitorilor care înregistrează obligaţii
fiscale restante la bugetul local; raportul serviciului financiar-contabil nr. 2013/06.05.2016; raportul de
avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;
Avand in vedere prevederile art.162 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. c) art. 115 alin.(1) lit.
b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă plafonul obligaţiilor fiscale restante şi neachitate pana la sfârşitul fiecarui
trimestru, in vederea publicarii listelor privind debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante, în
cuantum de 500 lei pentru persoane fizice și 800 lei pentru persoane juridice.
Art.2. În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, serviciul
financiar-contabil va opera corespunzator modificările, pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste
obligaţii.
Art. 3. Primarul orasului Baia de Aries, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire
prevederile prezenetei hotarari.
Prezenta se va comunica:
Insitutiei Prefectului – judetul Alba;
Primarului orasului Baia de Aries
Serviciului finaciar –contabil;
Compartimentului impozite si taxe;
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile si 1 abtinere, din numărul de
13 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă,
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