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H O T Ă R Â R E A   Nr.3/2019 

Privind anularea unor creanțe fiscale restante aflate 
în sold la data de 31 decembrie 2018. 

 
 

   Consiliul local orășenesc Borsec.  
   Având în vedere raportul  serviciului economic financiar, biroul 

de impozite și taxe din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului,  prin 

care este arătat faptul că sunt cetățeni cu un sold mai mic de 40 lei care se pot 
anula.  

   Luând în considerare prevederile  Titlul IX  din Legea 227/2015 
privind Codul Fiscal, cap.12, art.266 alin (5-7) din Legea  nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală. 

   Văzând avizul favorabil al comisiei pentru buget finanțe din 
cadrul consiliului local.  

   În temeiul dispozițiunilor art.39(1), art. 36(2), lit.b), art.36(4), lit.a 

, art.45(1) și art.115(1) lit b), din Legea nr.215/2001, privind administrația publică 

locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu 

respectarea prevederilor legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în 

administrația publică,  republicată 2013 cu modificări și completări. 
 

H O T Ă R E Ş T E  
 
    Art.1. Anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la data 

de 31 decembrie a anului 2018 pentru persoanele fizice și juridice conform anexei 

nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

− Total sumă anulată persoane fizice:   118,00 lei 

− Total sumă anulată persoane juridice: 27,00 lei   

                             Art.2 Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 

Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul 
primăriei. 
          Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredințează  compartimentul de resort, taxe și impozite din cadrul aparatului 

de specialitate a primarului.  

                           Art.4.Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează: 

                                    Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 
                                    Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 
    Borsec,  la 17  ianuarie    2019     

 
 

        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI  


