
 

  

 

 

               

                ROMÂNIA 

      JUDEŢUL IALOMIŢA          
           CONSILIUL LOCAL  

   AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 

H O T Ă R Â R E  

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 5 și art.7 alin.(2)  

din Hotărârea Consililui Local nr.30/23.04.2019 privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2020  
  

 Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, întrunit de îndată în şedinţă extraordinară la data 

de 31 MARTIE 2020,  

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1781 din 23.03.2020 al Primarului oraşului 

Căzăneşti; 

 Examinând: 

- raportul nr.1929 din 27.03.2020 al Compartimentului Impozite şi Taxe Locale; 

- raportul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 

privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 1971 din 31.03.2020; 

În conformitate cu prevederile art.V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind 

unele măsuri economice și fiscal-bugetare; 

           În temeiul art.129, alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c) și art.139 alin.(3) lit. c) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Termenul prevăzut la art. 5 din Hotărârea Consililui Local nr.30/23.04.2019 privind 

stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2020 se prorogă până la data de 30 iunie 2020, 

inclusiv. 

 Art.2. Termenul de plată a oricăror impozite şi taxe locale de 31 martie prevăzut la art. 7 

alin.(2) din Hotărârea Consililui Local nr.30/23.04.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor 

locale, pentru anul 2020 se prorogă până la data de 30 iunie 2020, inclusiv. 

Art.3 (1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei 

oraşului Căzăneşti şi pe site-ul  acesteia, prin grija secretarului localității şi Compartimentului Relaţii 

Publice şi Secretariat în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituţia Prefectului-judeţul 

Ialomiţa. 

 (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, 

   DIMA AUREL                                                 OANCEA GEORGETA 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea absolută 

de voturi, astfel:  13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 


