
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI 

HOTĂRÂREA nr. 8/2022 
privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 

inclusiv, datorate bugetului local al comunei Leliceni 

 

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 23 februarie 

2022, convocată prin Dispoziţia primarului nr.12/2022 a primarului comunei dl. Nagy István-Alfréd, 

la sediul primăriei; 

 

Având la bază: 
- Proiectul de hotărâre nr. 5/2022 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante 
la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Leliceni 
- Referatul de aprobare nr. 6/2022 al primarului comunei Leliceni, d-l Nagy István Alfréd; 
- Raportul de specialitate nr.15/2022, întocmit de aparatul de specialitate al primarului comunei 
Leliceni; 
- Hotărârea Consiliului local Leliceni nr.7/2020 privind  aprobarea bugetului local pe anul 2020 şi, 
estimările pe anii 2021 - 2023, cu modificările și completările ulterioare; 
- Raportul de avizare ale comisiilor pentru: 

• activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, tineret şi sport; 

• activități economico-financiare, juridică și de disciplină; 
 
Având în vedere: 

- Capitolul II și a XVII din O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, precum și pentru instruirea măsurilor fiscale; 
- Art. V din O.U.G nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare; 
- Ordinul Ministerul Finanțelor Publice nr.2100/08.07.2020 pentru aprobarea procedurii de 
anularea a obligațiilor de plată accesorii; 
- Titlul 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.  

  Cu respectarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii 
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată conform căruia 
anunţul de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de hotărâre a fost afişat la data de 10 ianuarie 
2022 conform proces verbal de afișare nr.66/10.01.2022; 

 
În temeiul art. 88, art.129 alin.(1), alin.(2) lit. b, alin.(4) lit. a, art. 139 alin (3) lit. a) și art.196 

alin.(1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

 
 
 

 



 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 
2020 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 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii 
de pe raza administrativ-teritorială a UAT Leliceni, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

 Art. 4.  Prezenta se comunică cu: 

o Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita; 
o Consiliul Judeţean Harghita, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului; 
o Primarul comunei Leliceni, d-l Nagy István Alfréd; 
o Compartimentul contabilitate-finanţe, impozite şi taxe. 

 
 
 
 
       Președinte de ședință,                        Contrasemnează pentru legalitate, 
               Consilier,                           Secretarul general al comunei, 
              Biró Lajos                                       Molnár Szidonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.8 
Adoptată în ședința ordinară din data de 23 februarie 2022 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

 
 



 
 

 

 

 

 


