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ROMÂNIA
JUDEŢUL  SUCEAVA

MUNICIPIUL  CÂMPULUNG  MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 2
din 26 ianuarie 2012

 

cu  privire la aprobarea  cererilor de înlesnire la plata  impozitelor, taxelor şi a unor majorări de întârziere
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2012
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 21383/21.12.2011;
- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu, înregistrat la nr. 21384/21.12.2011;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Solicitările următorilor contribuabili:  Bran Dumitru(cererea nr. 16142/2011), Florescu Anuţa Daniela (cererea nr. 15824/2011), Gabor

Steliana (cererea nr. 8426/2011), Hopincă Aurelia-Petronela (cererea nr. 19853/2011), Moroşan Oltea (cerea nr. 12376/2011), Munteanu Ion (cererea
nr. 18950/2011), Popescu Gabriela (cererea nr. 2651/2011), Râpanu Vasile (cererea nr. 157/2011),  Turcu Corina Mirela (cererea nr.16582/2011 şi
Vasilică Eugenia (cererea nr. 1679/2011);

- Titlul  IX, art. 286 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Titlul IX, pct. 220, alin.(1) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art.4 şi anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2010 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011,

cu modificările şi completările ulterioare ;
- Art. 125, alin.(2), lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;
În temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale ,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1.-Se aprobă înlesnirea la plata impozitelor, taxelor şi a unor majorări de întârziere pentru 10(zece) persoane  fizice, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu,  va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Raţu Gheorghe

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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