
     

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

  

 

HOTARARE 

privind  completarea art. 2  din H.C.L nr.1/10.01.2020 

privind stabilirea unor masuri administrativ-fiscale in domeniul salubrizarii  

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere : 

-     raportul de specialitate intocmit de compartimentul impozite si taxe locale, casierie si urmarire 

fiscala cu nr.4311/23.11.2020 ; 

- referatul de aprobare  al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la nr.4322/23.11.2020 ; 

- prevederile art.183 din Legea 207/2015- Codul de procedură fiscală, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile H.C.L. nr.1/10.01.2020 privind stabilirea unor masuri administrativ-fiscale in 

domeniul salubrizarii ; 

- avizul de specialitate al comisiilor pe domenii ; 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,  

HOTARASTE: 

Art.1. Se completeaza art.2 din H.C.L.nr.1/10.01.2020, privind stabilirea unor masuri 

administrativ-fiscale in domeniul salubrizarii  prin introducerea urmatorului alineat: 

-  alin(9) ,, Pentru  neachitarea  la termenul de scadență de către debitor a taxei de salubrizare  

datorată bugetelui local al U.A.T Pietroasele, se datoreaza dupa acest termen majorari de 

întârziere. Nivelul majorării de întarziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale 

neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună  începând cu ziua  

imediat urmatoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.” 

Art.2.  U.A.T Pietroasele prin compartimentul de specialitate se va adresa producatorului 

aplicatiei informatice pentru modificarile survenite. 

Art.3.Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare cu data de 01.01.2021. 

Art.4. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G nr.57/2019, 

privind Codul Administrativ. 

Presedinte de sedinta, 

Balaceanu Liliana Daniela 

                                          contrasemneaza    

Secretar general,                                                                                                         

                                                                                                         Matache Aurelia 

 

Nr.58 /29.12.2020 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta ordinara din 

data de 29.12.2020, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu un nr.de 13 voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva, din numarul total de 13 

consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta. 



 

 


