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HOTĂRÂREA  nr. 42/2019 
privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 

decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Leliceni 
 

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 
23 septembrie 2019, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 138/ 2019. 
 
Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre  nr. 69/2019 privind anularea accesoriilor în cazul 
obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului 
local al comunei Leliceni 
- Referatul de aprobare nr. 70/2019 înaintată de primarul comunei, Dl. Keresztes 
Balázs; 
- Raportul de specialitate cu nr. înreg. 2473/2019 al Compartimentului 
contabilitate-finanțe, impozite și taxe;  
- Prevederile art. 32 din Ordonanța de Guvern nr. 6/2019, privind instituirea unor 
facilități fiscale; 
- Avizul favorabil al comisiei pentru activități economico-financiare, juridică și de 
disciplină; 
- Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Prevederile art. 140 alin. (1), și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) 
lit. “a”, ale art. 197 alin. (1) ;I ale art. 243 alin. (1) lit. “a” și lit. “b” din Ordonanța 
de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 Codul administrativ. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată; 
 
 În temeiul art. 129 alin. 4 lit. c) și art. 196 alin. 1, lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind codul administrativ: 



HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. – Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare 
restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local al comunei 
Leliceni; 

Art. 2. – Se aprobă procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul 
obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, 
datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a 
UAT Leliceni, conform Anexei Nr. 1, care face parte integrată din prezenta 
hotărâre; 

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul 
comunei şi compartimentul contabilitate-finanțe, impozite și taxe. 
 

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu: 
-  Primarul comunei Leliceni, 
-  Instituţia Prefectului – judeţul Harghita; 
-  Compartimentul contabilitate-finanțe, impozite și taxe; 
-  Populația prin afișare la sediul Primăriei Leliceni. 

 

 

 

 

Președinte de ședință,        Contrasemnează pentru legalitate,      
                     Consilier                     Secretarul comunei 
                Ferencz Zoltán                                                    Molnár Szidonia 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.42 
Adoptată în ședința din data de 23 septembrie 2019 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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