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H O T Ă R Â R E A  Nr. 68  
din 29   noiembrie  2019 

 
privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 

2018 datorate bugetului local al Comunei Beliu 
 

              
 Consiliul local Beliu, 
 Având în vedere: 
 
 - Proiectul de hotărâre inițiat de primarul Comunei Beliu, 
- Raportul de specialitate al Compartimentului Financiar Contabilitate (impozite şi taxe) cu propunerea 
de anulare a accesoriilor ; 
- referatul de aprobare al inițiatorului proiectului, respectiv primarul Comunei Beliu, 
- avizul comisiei de specialitate a consiliului Local, 
- Prevederile Titlului IX,cu privire la impozitele şi taxele locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal; 
- Prevederile art.32 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale; 
- Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Prevederile art.140 alin.(1) şi alin.(3) ,ale art. 154 alin.(1),ale art.196 alin.(1) lit.a,ale art.197 alin.(1) 
şi ale art.243 alin.(1) lit.a şi lit.b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
- numărul de voturi „ pentru” al consilierilor locali prezenți, respectiv 13 voturi ,,pentru,,  din total de 13 
în funcție, prezrenți toți ; 

 
           În temeiul art.136, al-1-11, și ale art 139  alin.3 lit.a )şi c )şi 196 alin.1 lit.a din O.U.G 57/2019 
privind  Codul Administrativ,  

  
HOTĂRĂȘTE : 

 
 
          Art.1. – Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 
2018 datorate bugetului local al Comunei Beliu. 
          Art.2. – Se aprobă procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare 
restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Comunei Beliu conform Anexei nr. 1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.3. –.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei Beliu 
prin compartimentele de specialitate şi se comunică cu : 

- Instituţia Prefectului – judeţul Arad ; 
- Compartimentul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei Comunei Beliu ; 
- Cetăţenii comunei prin afişare. 
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