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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unor facilitati fiscale
Primarul orașului Corabia, județul Olt, având în vedere:
- Art. 9 pct. 3 Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Titlul IX, art. 453-495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
- Art.20, alin(1), lit „b” din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
- Art.32 alin(1) si (2) din Ordonanta 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale ;
- Art. 185, alin(1), litera „b” , alin(6) si alin(7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 136 alin(1) si art. 129 alin. (1) , (2) lit.b, (4) lit.c din OUG nr.57 /2019 privind
Codul administrativ,
PROPUNE:
Art. 1. - Se aproba scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale
datorate bugetului local al Orasului Corabia de catre persoanele fizice si juridice.
Art. 2. - Se aproba procedura privind acordarea unor facilităţi fiscale reprezentând scutirea
de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată datorate bugetului local de către
persoane fizice şi juridice de pe raza administrativ-teritorilă a oraşului Corabia, anexa la
prezenta hotarare.
Art. 3 – Prevederile procedurii aprobate la art. 2, se aplica de la data intrarii in vigoare a
prezentei hotarari, pana la data de 29 noiembrie 2019.
Art. 4.–Prezenta hotarare se va comunica Primarului Orasului Corabia, serviciului ITL si
Prefectului Judetului Olt.
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