
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSILruL LOCAL
AL oRA;uLut c,{2,{NrSrt

PROIECTDEHOTANANN
pentru prorogarea termenului previzut la art. 3 alin. (1) din anexa la Hotlrirea Consiliului

Local nr.61128.07.2021privind aprobarea aplicirii cap.II din Ordonan{I de urgenfi nr.
6912020, cu modificirile;i completirile ulterioare;i a procedurii de acordare a anularii

majorlrilor de intirziere aferente obligafiilor bugetare principale datorate bugetului local la
data de 31 martie 2020 inclusiv

Consiliul Local al oragului Cdzdneqti, judeful lalomila, intrunit in qedinla extraordinard din data

de27 DECEMBRIE202l,
Avdnd in vedere referatul de aprobar" *. l{l( din&l/l-.2021 al Primarului ora;ului

Cdzdne$ti:
Examinind:
- raportul *. *dA( din,ll . 4 .2021 al Biroului Contabilitate, Salaizare, Impozite gi Taxe

Locale, Executare Silitd;
- avizul Comisiei pentru prognozd qi programe de dezvoltare economicd, activitdli economico-

financiare, investilii, organizare Ei funclionare a serviciilor publice de interes local, realizarea
lucrdrilor publice nr. 

- 

din 

-.2021; 

in conformitate cu prevederile art.
in conformitate cu prevederile art. LII alin. (2) din Ordonanfa de urgenld de Guvernului nr.

13012021 privind unele mdsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum gi pentru
modificarea gi completarea unor acte normative;

in temeiul art.129, alin.(2) lit .b), art. 139 alin. (1) gi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanla de

Urgen!6 nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu completirile ulterioare,

HorAnAgrE:
Articol unic Termenul prevdzutla art.3 alin. (l) din anexa la Hotdrdrea Consiliului Local

nr.61128.07.2021 pivind aprobarea apliclrii cap. II din Ordonanld de urgen!5 nr. 6912020, cu
modificdrile qi completirile ulterioare qi a procedurii de acordare a anularii majordrilor de int6rziere
aferente obligaliilor bugetare principale datorate bugetului local la data de 3l martie 2020 inclusiv,
se prorog6 pind la data de 30.06.2022, inclusiv.

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avrzat,,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



JUDETUL IALOMITA
L.

PRIMARIA ORA$ULUI CAZANE$TI
Nr. 7546 din 21.12.2021

REFERAT DB APROBARE
la proiectul de hotlrflre pentru prorogarea termenului previzut la art.3 alin. (1)

din anexa la Hotir6rea Consiliului Local nr.61/28.07.2021privind aprobarea aplicirii
cap. II din Ordonanfl de urgenf d nr. 6912020, cu modificlrile gi completlrile

ulterioare ;i a procedurii de acordare a anularii majorlrilor de intflrziere
aferente obligafiilor bugetare principale datorate bugetului local

la data de 31 martie 2020 inclusiv

Prin Hotdrdrea Local nr. 61128.07.2021 a fost aprobatd procedura de acordare a
anularii majordrilot deintdrziere aferente obliga{iilor bugetare principale datorate bugetului
local la data de 31 martie 2020 inclusiv.

La art. 3 alin. (l) din aceastd procedurd este prevdzutd urmdtoarea dispozilie
legal6: ,,Prezentaprocedurd se aplici de la data intrdrii in vigoare a hotirArii p6n6 la data de
31 ianuarie 2022 inclusiv." Termenul de 31 ianuarie 2022 inclusiv este prevdzut de
Ordonan{a de urgen{f, a Guvernului nr. 6912020 pentru modificarea gi compl etarealegii nr.
22712015 privind Codul fiscal, precum gi pentru instituirea unor misuri fiscale, cu
modificdrile;i completdrile ulterioare. Prin Ordonanfa de urgenfi a Guvernului nr. 13012021
art. LII alin. (l) ptecizeazd"Termenul de 3l ianuarie 2022 seinlocuieste cutermenul de 30
iunie 2022 in cuprinsul art. VIII alin. (4), art. IX lit. d), art. XIII alin. (5) lit. c), art. XIII atin.
(7) lit. b), art. XIV, art. WI si art. XIX din cuprinsul Ordonanlei de urgentd a Guvernului
nr. 69/2020 pentru modificarea Si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
precum Si pentru instituirea unor mdsurifiscale, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei,
Partea I, nr. 393 din l4 mai 2020, cu modificdrire urterioare.

Prin urmare av6nd in vedere prevederile ordonanfei de urgen!f, nr. 13012021 propun
ca termenul pentru acordarea de facilitafi fiscale sd fie prorogat pdnd la data de 30 iunie 2022,
inclusiv

Fa{a de cele mai sus-mentionate, fiind indeplinite condiliile de legalitate gi
oportunitate, propun Consiliului Local adoptarea hotdr6rii in forma si conlinutul prezentate
in proiect.

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN
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