
 

 

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂRE privind modificarea hotararii 

privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor 
bugetare, constând în impozite și taxe locale, redevențe, 

chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoane fizice 
care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei  Bahna 

 
        Consiliul  Local al  comunei Bahna, judeţul  Neamţ, intrunit in sedinta de indata din 31.07.2019 

 

Având în vedere: 

 prevederile art. 22 și art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art. 9 pct. 3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997; 

 art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 27 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare;  

 prevederile titlului IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completarile 
ulterioare; 

 prevederile H.G. nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  

 prevederile H.G. nr. 1.309/2012, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele 
locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013; 

 prevederile O.G. nr. 1/2013, pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul 

impozitelor și taxelor locale; 
 prevederile art.196 alin. (1) lit.a, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

HOTĂRĂŞTE 
 

      Art. 1.Se aprobă modificarea termenelor prevazute la art.2 al HCL nr.       din 19.12.2018 si anume  - 

prevederile art. 1 al hotărâri sus mentionate intră în vigoare pe data de 01.07.2019 și își pierd 

valabilitatea pe data de 30.09.2019.-, celelalte articole ramanand neschimbate. 

      Art.2.Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarului com. 
Bahna și  Compartimentul Impozite și Taxe Locale, din cadrul Primăriei com. Bahna.  

      Art. 3.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţilor şi persoanelor interesate. 
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