
            ROMÂNIA                                                                                          
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL BUDEȘTI 
 
                                                           HOTĂRÂRE 
privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 
31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Budești 
 
 
           Consiliul local al comunei Budești, Județul Bistrița-Năsăud întrunit în şedinţă 
ordinară la data de 31 iulie 2020;  
           Având în vedere: 
           Referatul de aprobare al primarului Comunei Budești, înregistrat cu nr. 2182 
din 24.07.2020; 
           Raportul compartimentului de resort nr. 2183 din 24.07.2020 din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Budești, privind anularea accesoriilor 
în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului 
local al comunei Budești;  

 Avizul favorabil  nr. 2272 din 31.07.2020 al Comisiei pentru programe de 
dezvoltare economică și socială, buget - finanţe, investiţii, agricultură,  administrarea 
domeniului public şi privat al comunei; 
            În conformitate cu: 
            Prevederile  art. XVII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri fiscale;  

Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare; 

Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările si completările ulterioare; 

Prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României, coroborat cu prevederile Decretului nr. 240/2020 privind 
prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emise de Preşedintele României; 
             Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, 
cu modficiările și completările ulterioare; 
             În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c, art.139, alin. 3, 
lit. c, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 
                                                    HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă instituirea facilităţilor fiscale de anulare a accesoriilor 
aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 inclusiv, datorate 
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei 
Budești. 

(2) Se aprobă Procedura de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor 
bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local 
de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei Budești conform 
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Procedura de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare 
principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 
contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei Budești prevăzută la alin. 



(2) se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 
15.12.2020 inclusiv (data limită de depunere a cererii de anulare a accesoriilor, sub 
sancţiunea decăderii). 

Art. 2. – Primarul comunei Budești prin compartimentul financiar contabil 
administrativ va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  Art. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei 
Budești în ședință ordinară cu respectarea art. 139, alin. 3 lit. a, c din Ordonanța de 
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, respectiv cu un număr de ___8__ voturi „pentru”, __x__ voturi „împotrivă”, 
__2__ abţineri din cei    10    consilieri prezenţi. 
             Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și se va comunica  
de către secretarul general al comunei Budești cu: 

- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Budeşti; 
- Compartimentul financiar contabil, administrativ;  
- Compartimentul informare, relații cu publicul, resurse umane, 

monitorizarea procedurilor administrative. 
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ  
                  RODICA VARO                                           SECRETAR GENERAL 
                                                                                               IOAN HEDEȘ 
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