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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA  NR. 34/2021 
privind aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare 

restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Comunei Mihalț 
 
 

                   Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba,  întrunit în ședință extraordinară 
la data de 16 iulie 2021, potrivit art. 133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

           Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3972/2021 al primarului comunei Mihalț prin care se propune 
aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării 
accesoriilor obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al 
comunei Mihalț; 
- Raportul de specialitate nr. 3978/2021 al Biroului buget – finanțe, impozite și taxe, 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihalț; 
- Avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al Comunei Mihalț – 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului 
și comerț., întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre, înregistartă cu nr. 4047/2021; 
- Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. XVII din Ordonanța de Urgență nr. 69/2020 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri 
fiscale; 
- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscal și modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul fiscal; 
- Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Prevederile art. 140 alin. (l) și alin. (3), ale art. 196 alin. (l) lit. a), ale art. 197 alin. (l) si ale 
art. 243 alin. (l) lit. a) si lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 139 alin. (3) lit. c) și alin. (5) din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 

             Art. 1. Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data 
de 31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Mihalț. 

Art. 2. Se aprobă Procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor 
bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Mihalț, conform 
Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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            Art. 3. Primarul Comunei Mihalț va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
prin Biroul buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate. 
           Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
           Art. 5. Hotărârea va fi comunicată Primarului comunei Mihalț, Biroului buget – finanțe, 
impozite și taxe, contabilitate, Instituției Prefectului – Județul Alba, afișaj. 
 
 
                                                                                                 Mihalț, la 16 iulie 2021 
 
 
 
                  Președinte de ședință,                                    Contrasemnează secretar, 
                   Cârnaț Toma Ioan                                            Salcă Mariana                       
 
 
 
Prezenta a fost adoptata cu număr de 10 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 77% din numărul 
consilierilor în funcție ( 77% din numărul consilierilor prezenți). 


