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                                                 Proiect de Hotarare 

 

                  privind aprobarea procedurii de acordare a esalonarilor la plata 

impozitelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul local al municipiului Alba Iulia, a 

esalonarilor la plata majorarilor de intarziare  de orice fel, cu exceptia majorarilor de 

intarziere datorate pe perioada de esalonare de contribuabilii persoane fizice si 

juridice precum si procedura de aprobare a scutirii de la plata majorarilor de 

intarziere a persoanelor fizice                  

 

            Primarul municipiului Alba Iulia;           

           Vazand Raportul de specialitate nr. 36748/11.04.2016 intocmit de catre 

Directia de Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 

Alba Iulia; 

           Avand in vedere prevederile art. 185 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedura fiscala si art. 2 lit. a, art. 3 lit. a si e, art. 4 lit. b si art. 7 din Legea 

nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

           In temeiul art. 36 alin. 9 si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modifiacrile si completarile ulterioara, 

propun consiliului local sa adopte prezenta 

 

Hotarare 

 

          Art. 1.  Aproba procedura de acordare a esalonarilor la plata impozitelor, 

taxelor si a altor obligatii la bugetul local al municipiului Alba Iulia, a esalonarilor la 

plata majorarilor de intarziare  de orice fel, cu exceptia majorarilor de intarziere 

datorate pe perioada de esalonare de contribuabilii persoane fizice si juridice precum 

si procedura de aprobare a scutirii de la plata majorarilor de intarziere a persoanelor 

fizice prevazuta in anexa care face parte din prezenta hotarare.   

          Art. 2.  Directia de Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Alba Iulia va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

          Art. 3.  Hotararea se va comunica: 

                       - Institutiei Prefectului Judetului Alba; 

                  - Directiei Venituri. 
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