ROMANIA

JUDtrTUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
coNsÍIrUL LocAL

HoTÁnÁnBe Ílr.zLL l 2o1-o

,-I

p riuind aco r d are a facílitafilo r fi s cal e p e ntru
S.C. Szilagyí s.R.t. Gheorgheni
Consiliul Local aI Municipiutui Gheorgheni,
in gedinfa ordinará, finutá la data de 22 decembrie 2olo,
audnd tn uedere:
cererea s' C. Szili.ggi s.R.r. Gheorgheni, inregistratá la Primária Municipiului
Gheorgheni sub nr. 48555 I2OLO;
expunerea de motive a Primarului Municipiului Gheorgheni
inregistratá sub
n r . 1 0 0 8 5I 2 O I O ;
Raportul de specialitate aJ Direc{iei economice _ Seruiciut financiar-ímpozite 5i taxe
locale
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Gheorgheni - inregistrat sub nr.48626l2OIO;
qi completarea
H.C.L. nr.25/ 2010, referitoare la modificarea
H.C.L.
nr. 183 l2OO9, privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul
2OIO gi aprobarea Regulamentul schemei de ajutor de minimis, privind
acordarea facilitá{ilor fiscale pentru persoanele juridice caÍe íqi desfágoará
activitatea pe raza administrativ-teritorialá a municipiului Gheorgheni;
Raportul comisiei de specialitate constituite din cadrul
Consiliului Local
Gheorgheni:
Admiruistrarea patrímoniuluí, buget, finan{e, Crez"rea surselor de uenitui
propríi;
Dezuoltarea economico-sociala, elaborarea politicii industiale si a.grare,
sp rijinir e a inifiatiu ei p artianlare, dezu oltar e reg io nala
Luánd Ín considerare prevederile:
art. 125 din o.G. nr.92/2003, privind Codul de procedurá Íiscalá, cu modiÍicárile
qi completárile ulterioare,
art,236, alin (6) din Legea nr.57 I l2oo3, privind Codul Íiscal, cu modiÍicárile 9i
completárile ulterioare ;
Sentin{a civilá a Tribunalului Harghita nr. 4oI7 /2oIo;
Ín temeiul prevederilor art.36, a1in.(2),lit.b) qi alin (4), lit.c) qi art.45 alin. (2),Itt.a)si c)
privind administralia publicá localá, republicatá, cu
din Legea nr. 2I5 l2ool,
modiÍicárile qi completárile ulterioare,
HoTÁRÁ$TE:
Art.l
Se aprobá acordarea facilitá{,ilor Íiscale pentru s.c. Szilággí s.R.L.
Gheorgheni prin scutirea de sub plata sumei de 3.3o1 lei, repte?entánd majorári de
intatzíere pentru neplata integra1á la termen a irnpozitelor datorate bugetului local,
aferent anilor fiscali 2OO9-2OLO.
Att.2 _ Prezenta hotáráre va fi dusá la índeplinire de cátre: Primarul Municipiului
Gheorgheni, Direc{ia economica - Seruiciul fi.nanciar-impozite gi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni.
Gheorgheni, La 22 decembrie 2OIO
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