
             ROMÂNIA 
    JUDEŢUL IALOMIŢA                     
        CONSILIUL LOCAL 
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

   
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea aplicării cap. II din  Ordonanță de urgență nr. 69/2020,  
cu modificările și completările ulterioare și a procedurii de acordare a anularii 

majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului 
local la data de 31 martie 2020 inclusiv 

 

 Consiliul Local al orașului Căzănești, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 
IULIE 2021, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3240 din 21.05.2021 al Primarului orașului Căzănești; 
- adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița nr. 2417 din 14.04.2021; 
Examinând: 
- raportul nr. 3253 din 24.05.2021 al Biroului Contabilitate, Salarizare, Impozite şi Taxe Locale, 

Executare Silită; 
- avizul Comisiei pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități economico-

financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, realizarea lucrărilor 
publice nr. 18 din 26.07.2021; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. XVII din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 

 HOTĂRĂŞTE:  
 

Art. 1. Se aprobă aplicarea cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020, cu 
modificările și completările ulterioare pentru obligațiile bugetare restante la data de 31 martie 2020 
inclusiv, datorate bugetului local al orașului Căzănești. 

Art. 2. Se aprobă procedura de acordare a anularii majorărilor de întârziere aferente obligațiilor 
bugetare principale datorate bugetului local la data de 31 martie 2020 inclusiv, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. (1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință prin afișare la sediul Primăriei orașului 
Căzănești și pe site-ul www.primariacazanestiil.ro, prin grija secretarului general al localității și 
Compartimentului Relații Publice și Secretariat în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituția 
Prefectului-județul Ialomița. 

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Căzăneşti şi adusă la îndeplinire de 
compartimentele de specialitate. 

 
           PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                            Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                                          Secretar General al UAT, 
             MOICEANU ALEXANDRU                                                         OANCEA GEORGETA 
 
 
 
 
 

Nr. 61 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 28.07.2021 

 

http://www.primariacazanestiil.ro/
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