ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Şintereag nr.60 din
19.12.2011 privind aprobarea anulării creanţelor fiscale restante de până la 10
RON inclusiv aflate în sold la data de 31 decembrie 2011 pentru contribuabilii
persoane fizice care datorează impozite şi taxe locale la bugetul local al
comunei Şintereag

Consiliul local al comunei Şintereag, întrunit în şedinţa ordinară în data de
19.01.2012 , în prezenţa a 12 consilieri,

Având în vedere:
- procesul – verbal nr.4477 din 29.12.2011 de afişare a proiectului de hotărâre
nr.I.6/4387 din 21.12.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al
comunei Şintereag nr.60 din 19.12.2011 privind aprobarea anulării creanţelor
fiscale restante de până la 10 RON inclusiv aflate în sold la data de 31
decembrie 2011 pentru contribuabilii persoane fizice care datorează impozite
şi taxe locale la bugetul local al comunei Şintereag, la sediul Primăriei comunei
Şintereag, din localitatea Şintereag, str. Principală , nr.40, judeţul Bistriţa –
Năsăud;
- procesul – verbal nr. 151 din 17.01.2012 de dezafişare a proiectului de hotărâre
nr.I.6/4387 din 21.12.2011. privind modificarea Hotărârii Consiliului local al
comunei Şintereag nr.60 din 19.12.2011 privind aprobarea anulării creanţelor
fiscale restante de până la 10 RON inclusiv aflate în sold la data de 31
decembrie 2011 pentru contribuabilii persoane fizice care datorează impozite
şi taxe locale la bugetul local al comunei Şintereag;
- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag nr. I.6/4475 din
29.12.2011;
- raportul nr.I.6/85 din 10.01.2012 întocmit de către doamna Bălan Mihaela –
inspector în cadrul compartimentului contabilitate al aparatului de specialitate
al primarului comunei Şintereag cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului
local al comunei Şintereag nr.60 din 19.12.2011 privind aprobarea anulării

creanţelor fiscale restante de până la 10 RON inclusiv aflate în sold la data de
31 decembrie 2011 pentru contribuabilii persoane fizice
care datorează
impozite şi taxe locale la bugetul local al comunei Şintereag;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local al comunei
Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea
domeniului public şi privat, înregistrat cu nr.I.9/10 din 18.01.2012;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local al comunei
Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie socială,
apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură,culte, sport, turism,
agricultură şi silvicultură, înregistrat cu nr.I.9/11 din 18.01.2012;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local Şintereag
pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului, comunicare, integrare europeană şi relaţii externe înregistrat cu nr.I.9/
12 din 18.01.2012;

În conformitate cu:
- prevederile art.178 alin.(2) şi alin.(3) din Ordonanţa Guvernului
României nr.92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1050/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică;
- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.,,b” şi alin.(4) lit. ,,c” , art.45 alin.(2)
lit.,,c” 115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7) din Legea nr.215/2001,
republicată, Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului local al comunei Şintereag
nr.60 din 19.12.2011 privind aprobarea anulării creanţelor fiscale restante de până la
10 RON inclusiv aflate în sold la data de 31 decembrie 2011 pentru contribuabilii

persoane fizice care datorează impozite şi taxe locale la bugetul local al comunei
Şintereag şi va avea următorul cuprins:
,, Art.1 ,, Se aprobă plafonul de 10,00 RON/ tip de creanţă fiscală care se anulează,
reprezentând impozite şi taxe locale datorate de contribuabilii persoane fizice şi
persoane juridice la bugetul local al comunei Şintereag, aferente anului fiscal 2011,
dar nu mai mult de 10,00 RON inclusiv/ total creanţe fiscale datorate”.
Art.II. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului local al comunei
Şintereag nr.60 din 19.12.2011 privind aprobarea anulării creanţelor fiscale restante de
până la 10 RON inclusiv aflate în sold la data de 31 decembrie 2011 pentru
contribuabilii persoane fizice care datorează impozite şi taxe locale la bugetul local
al comunei Şintereag rămân nemodificate.
Art.III Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Şintereag – domnul Ioan Bob şi compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag.
Art.IV Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului
comunei Şintereag prin afişare la sediul Primăriei comunei Şintereag şi prin publicare
în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa – Năsăud şi pe site-ul propriu.
Art.V Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei Şintereag–
doamna Irimieş Adriana – Gabriela cu:
- Primarul comunei Şintereag – domnul Ioan Bob;
- Instituţia Prefectului - judeţului Bistriţa – Năsăud;
- compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
RUSU GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
IRIMIEŞ ADRIANA - GABRIELA

Şintereag la 19.01.2012.
Nr.5
I.A.G./I.A.G./3pg. / 5 ex.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru” din totalul de 12 consilieri locali
prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ŞINTEREAG
Nr.I.6/4261 din 27.10.2008

RAPORT
Privind aprobarea anulării creanţelor fiscale restante mai mici de 5 RON aflate
în sold la data de 31 decembrie 2008 pentru contribuabilii persoane fizice care
datorează impozite şi taxe locale

Având în vedere:
- prevederile art.178 alin.(2) şi alin.(3) din Ordonanţa Guvernului
României nr.92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1050/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică;
- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.36 alin.(2) lit.,,b” şi alin.(4) lit. ,,c” şi art.45 alin.(2)
lit.,,c” din Legea nr.215/2001, republicată, Legea administraţiei publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUN:

- Aprobarea plafonului de 5,00 RON/ tip de creanţă fiscală care se
anulează, reprezentând impozite şi taxe locale datorate de contribuabilii persoane
fizice la bugetul local al comunei Şintereag, aferente anului fiscal 2008, dar nu mai
mult de 5,00 RON / total creanţe fiscale datorate.

REFERENT,
RAŢIU ANCUŢA - LUMINIŢA

HOTĂRÂREâ
Privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 2 RON aflate în sold la
data de 31 decembrie 2006 pentru contribuabilii persoane fizice care
datorează impozite şi taxe locale

Consiliul local al comunei Şintereag, întrunit în şedinţa ordinară în data de 30
ianuarie 2007, în prezenţa a 13 consilieri,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag nr.5698 din
29.12.2006;
- raportul nr.5699 din 29.12.2006 întocmit de doamna Bălan Mihaela –
referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Şintereag prin care propune anularea creanţelor fiscale restante mai
mici de 2 RON aflate în sold la data de 31 decembrie 2006 pentru
contribuabilii persoane fizice care datorează impozite şi taxe locale;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local al
comunei Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice,
administrarea domeniului public şi privat, înregistrat cu nr.403 din
25.01.2007;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local al
comunei Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică,
protecţie socială, apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ,
cultură, sport, turism, agricultură şi silvicultură, înregistrat cu nr.404
din 25.01.2007;
- avizul favorabil nr.5718 din 29.12.2006 al secretarului comunei
Şintereag privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 2
RON aflate în sold la data de 31 decembrie 2006 pentru contribuabilii
persoane fizice, care datorează impozite şi taxe locale;
- prevederile art.174 alin.(2) şi alin.(3) din Ordonanţa Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1050/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică;
- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public;
În temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.,,b” şi alin.(4) lit. ,,c” şi art.46 alin.(2)
lit.,,c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE.

Art.1 Se aprobă plafonul de 2,00 RON/ creanţă fiscală care se anulează,
reprezentând impozite şi taxe locale datorate de contribuabilii persoane fizice la
bugetul local aferente anului fiscal 2006.
Art.2 Se aprobă anularea creanţelor fiscale pentru suma de 251,82 RON pentru
contribuabilii persoane fizice, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Şintereag şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Şintereag.
Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului
comunei Şintereag – doamna Irimieş Adriana – Gabriela şi se comunică cu:
- Primarul comunei Şintereag – domnul Bob Ioan;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa – Năsăud;
- compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Şintereag.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ŢIGĂOAN VALENTIN
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
IRIMIEŞ ADRIANA – GABRIELA
Şintereag la 30.01.2007
Nr.3
I.A.G./I.A.G./2 pg. / 4 ex.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru” din totalul de 13 consilieri prezenţi.

