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 HOTĂRÂREA nr. 9 din 26.02.2021 

pentru modificarea   H.C.L nr.29 din 4.06.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și 
aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale 
restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii 

de pe raza administrativ -teritorială a Comunei Calafindesti 
Consiliul local al comunei Calafindesti, județul Suceava, întrunit în ședință 

ordinară ; 
Având în vedere: 

          - proiectul de hotarare privind modificarea   H.C.L nr.29 din 4.06.2020 privind 
instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor 
aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 
datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ -teritorială a 
Comunei Calafindesti- initiat de primarul comunei Calafindesti, inregistrat sub nr. 857 
din 17.02.2021, 
         - prevederile HCL nr. 29 din 4.06.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și 
aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale 
restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii 
de pe raza administrativ -teritorială a Comunei Calafindesti 
            Luând act de: 

- referatul de aprobare a primarului comunei, în calitatea sa de inițiator inregistrat 
sub nr. 856 din 17.02.2021; 

-  raportul compartimentului financiar-contabil, din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Calafindesti inregistrat sub nr. 858 din 17.02.2021 

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Calafindesti , 
inregistrat sub nr. 860 din 17.02.2021 

  - prevederile art. V I I I -  XXI I ,  din O.U.G.  nr. 69/14.05.2020, pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru 
instituirea unor  masuri fiscale, 

- prevederile  O.U.G NR. 226/2020,  privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene 



În temeiul art. 129, alin (1), alin (2) lit. ”b”, alin (4) lit ” c”, art.139, alin (1), și art. 
196, alin (1), lit ”a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si  completarile ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
Art. 1. Se modifica  HCL nr. 29 din 4.06.2020 privind instituirea unor  facilități fiscale 

de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local, de către contribuabilii de pe raza 
administrativ-teritorială a Comunei Calafindești, in sensul armonizarii cu modificarile 
aduse de OUG nr. 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. 
           Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 29 din 4.06.2020 privind punerea  in 
aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 277/2015 privind Codul fiscal, raman aplicabile. 

Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se  incredinteaza  primarul 
comunei  Calafindești, județul Suceava, prin aparatul de specialitate al acestuia. 

Art. 4. – (1) Prezenta hotărâre se comunică , prin intermediul secretarului 
general al comunei Calafindești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 
Calafindești , Institutiei  Prefectului -județul Suceava și se aduce la cunoștință publică 
prin afișarea la sediul primariei, în spațiul accesibil publicului , precum și pe pagina de 
internet a comunei 
              (2) Prezenta hotărâre se publica și la adresa de internet 
http://uat.mdrap.ro/,potrivit prevederilor alin. (2) și (3) art. 76 din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. 
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