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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea scutirilor la plata majorărilor de întârziere conform 

Hotărârii Consiliului Local Șieu Măgheruș  nr. 6 / 29.01.2021 
 
 Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,județul Bistrița Năsăud convocat on-line în 
ședință ordinară în data de 30.09.2021;  
 Având în vedere: 
 -Proiectul de hotărâre nr.50/23.09.2021 privind aprobarea scutirilor la plata majorărilor de  
întârziere conform Hotărârii Consiliului Local Șieu Măgheruș  nr. 6 / 29.01.2021; 
 -referatul de aprobare întocmit de  primarul comunei Șieu Măgheruș înregistrat sub nr. 
6687 / 23.09.2021; 
 -Raportul de specialitate întocmit de către d-na Zăgrean Mihaela Crinuța consilier 
superior  în cadrul compartimentului impozite și taxe înregistrat sub nr.6688/23.09.2021; 
          -Cererile și documentele justificative depuse de contribuabili; 
 -Hotărârea Consiliului local Șieu Măgheruș nr.6/29.01.2021  privind unele măsuri pentru 
stimularea încasării impozitelor ,taxelor,chiriilor și redevențelor datorate bugetului local al 
comunei Șieu Măgheruș de către persoane fizice în anul 2021; 

-prevederile art.185 alin.(1), lit.b) din Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală 
republicată cu modificările și completările ulterioare ; 

-prevederile Legii 273/2006 ,privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare ; 

-prevederile art.6, din H.G. 794/2002 ,pentru aprobarea Normelor privind procedura de 
acordare a înlesnirilor la plata ,impozitelor ,taxelor și altor venituri ale bugetelor locale; 
         -prevederile art.129 alin.1 si 4 lit.a    din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare ; 
 -avizul  comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local Șieu Măgheruș 
înregistrat sub nr.34 /29 .09.2021; 
  În temeiul  art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 
                                                           H O T Ă R Ă Ș T E 
 
 Art.1 .Se aprobă scutirile la plata majorărilor de întârziere contribuabililor persoane fizice 
înscriși în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Persoanele nominalizate în anexa nr. 1 vor fi inștiințate prin grija funcționarilor din 
cadrul compartimentului impozite și taxe. 
 
 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărîri se încredințează primarul comunei 
prin compartimentul impozite și taxe locale. 
 

Art.4. Prezenta hotărâre s-a adoptat de către Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș  
on-line  prin e-mail astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenți  13 consilieri,  voturi pentru 13, 
abţineri  -  , împotrivă -   . 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al  comunei cu: 
         -primarul comunei; 
         -compartimentul contabilitate și impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei; 

-Instituția  Prefectului  județul  Bistrița Năsăud ; 
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