
               ROMÂNIA  
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind soluționarea cererii de anulare a majorărilor de întârziere datorate 

bugetului local al orașului Căzănești la data de 31.03.2020 de către dl. Constantin 
Toma, dna. Burcea Nicoleta, dna. Lupașcu Rodica și dna. Curelea Elena 

 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 28 OCTOMBRIE 2021, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 6290 din 22.10.2021 al Primarului orașului Căzănești; 
- cererea dlui. Constantin Toma, dnei. Burcea Nicoleta, dnei. Lupașcu Rodica și dnei. 

Curelea Elena nr. 5999 din data de 11.10.2021 prin care solicită anularea majorărilor de 
întârziere datorate bugetului local la data de 31.03.2020; 

Examinând: 
- raportul Biroului, Contabilitate, Salarizare, Impozite și Taxe Locale, Inspecție Fiscală, 

Executare Silită nr. 6299 din 22.10.2021; 
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului 

public și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, 
IT – comunicare online nr. 39 din 25.10.2021; 

- avizul Comisiei pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, activități 
economico-financiare, investiții, organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, 
realizarea lucrărilor publice nr. 39 din 25.10.2021; 

- avizul Comisiei pentru muncă și protecție socială, învățământ, activități social-culturale, 
sport, sănătate, familie și protecția copilului, respectarea drepturilor cetățenilor nr. 18 din 
25.10.2021; 

În conformitate cu prevederile art.6-7 din anexa Hotărârii Consiliului Local 
nr.61/28.07.2021 privind aprobarea aplicării cap. II din  Ordonanță de urgență nr. 69/2020, cu 
modificările și completările ulterioare și a procedurii de acordare a anularii majorărilor de 
întârziere aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local la data de 31 martie 
2020 inclusiv; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
Art. 1. Se aprobă cererea nr. 5999 din 11.10.2021  prin care solicită anularea majorărilor 

de întârziere aferente obligațiilor de plată principale restante la 31.03.2020 inclusiv, depusă de 
către d-nul Constantin Toma, CNP ____________ cu domiciliul în orașul Căzănești, str. 
________ nr. ______, jud. Ialomița, dna. Burcea Nicoleta CNP ___________ cu domiciliul în 
mun. București, str. _____ nr. _____, bl. ___, sc. _, et. _, ap. __, sector 6, dna. Lupașcu Rodica 
CNP _________ cu domiciliul în mun. București, str. _______ nr. ___, bl.____, sc. ___, et. 
___, ap. __, sector 6, dna. Curelea Elena, CNP ________ cu domiciliul în mun. București, str. 
______ nr. ___, bl. ____, sc. __, et. __, ap. ___, sector 2 pentru rolul fiscal 726 deschis pe 
numele lui Constantin Toma. 



(2) Pentru persoana fizică menționată la alin.(1) se anulează sumă totală de 450 lei, 
reprezentând majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată principale restante la 
31.03.2020, inclusiv. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art.1 
Compartimentului Impozite și Taxe Locale şi Primarului oraşului Căzăneşti, prin grija 
secretarului general al unității administrativ-teritoriale pentru aducere la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                               Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                Secretar General al UAT, 
      DIMA NICOLETA                                                     OANCEA GEORGETA 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 84 
Adoptată la Căzănești 
Astăzi, 28.10.2021 

 
 


