
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 95 
din 31 octombrie 2013 

 
privind aprobarea procedurii de acordare a scutirii  la plata majorărilor de întârziere şi a  

penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la 
bugetul local datorate de persoanele  juridice fără scop lucrativ din municipiul Câmpulung 

Moldovenesc 
 

 Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc întrunit în şedinţa ordinară din 31 
octombrie 2013; 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 
18341/2013; 

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung 
Moldovenesc înregistrat la nr. 18342/2013; 

- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

- Art. 125  alin.(1) şi (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedurã fiscalã, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 286 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Punctul 221^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art.5 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

  În temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.-(1)Se aprobă procedura de acordare a scutirii la plata majorărilor de întârziere şi a 

penalităţilor aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul 
local datorate de persoanele  juridice fără scop lucrativ din municipiul Câmpulung Moldovenesc, 
conform anexei nr. 1 . 

 (2)Se aprobă formularul de cerere privind acordarea facilităţilor la plata obligaţiilor bugetare, 
conform anexei nr.2. 

Art.2.-Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3.-Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1.11.2013. 
Art.4.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin Serviciul venituri, cheltuieli şi 

patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

Paziuc Alexandru 
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