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H O T Ă R Â R E A   Nr.112/2020 
Privind abrogarea unei hotărâri 

 
 

 

                         Consiliul local orășenesc Borsec. 

                         Având în vedere raportul secretarului general al unității 
administrativ teritoriale prin care se arată necesitatea abrogării Hotărârii Consiliului 

local orășenesc Borsec nr.110/2020 din motive de neconformitate înregistrată sub 
nr.142/2020 ,  O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor 

termene prevede faptul că, hotărâre cu privire la instituirea unor facilitați fiscale şi 

aprobarea procedurii aferente unor obligații bugetare principale, datorate bugetului 
local de către contribuabilii trebuia aprobată de Consiliul local până pe data de 02 
decembrie 2020, termen de decădere, Referatul de aprobare înregistrată sub nr. 

144/2020. 
 
                                Luând în considerare   prevederile  Legii nr. 24/2000, 

republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

       Luând în considerare avizul de aprobare  al comisiei pentru 

administrația publică locală, juridică, socială din cadrul Consiliului local orășenesc 
Borsec. 
 

                               În temeiul dispozițiunilor  art.134(4),  art. 129(2),lit.b), art.129(4), 

lit.c),   art.139(4), lit.c) , Cap.VIII, art.196(1), lit. a), din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019  privind Codul Administrativ şi cu respectarea prevederilor Legii 

nr.52/2003 privind transparența decizională  în administrație publică 

 

                             
 

 

H O T Ă R E Ş T E 

 
 
 

                  Art.1.  Abrogarea    Hotărâri nr.110/2020  adoptată de Consiliul 

local orășenesc Borsec în ședința extraordinară  din data de 17 decembrie  2020 cu 

privire la instituirea unor facilitați fiscale şi aprobarea procedurii aferente unor 

obligații bugetare principale, datorate bugetului local de către contribuabilii  de pe 



raza administrativ teritorială a Orașului Borsec 

 
                         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se 

încredințează  biroul economic financiar, compartimentul taxe și impozite . din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
 

                Art.3. Prin grija secretarului general  al unității administrativ 

teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la 

sediul primăriei orașului Borsec, județul Harghita 

 

                      Art.4. Prin grija secretarului general al unității administrativ 
teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se Înaintează: 

                                 Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 

                                 Biroul  economic financiar, compartimentul taxe și impozite . 
         

 

 

                Borsec la   22  decembrie  2020 

 

 

      

               
                                  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
                      Pepel Attila Arpad 


