
ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL MANASIA

  HOTĂRÂRE

 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 

Consiliul Local Manasia, județul Ialomița

Întrunit în ședință ordinară în data de 25 februarie 2021

 Având în vedere:

-  Referatul de aprobare  al Primarului comunei Manasia, județul Ialomița;

-  Raportul de specialitate nr.  1311 /18.02.2021 al Compartimentului Impozite si taxe locale 
din  din cadrul aparatului de specialitate al Primaruluicomunei Manasia, județul Ialomița; 

În baza prevederilor:

 - art.56, art.120 alin (1), art.121 alin (1) și (2) și art.139 alin (2) din Constituția României, 
republicată 

- art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997

 - art.7 alin (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare

 - art. 5, alin.1, lit. a și alin (2), art.16 alin .(2), art 20 alin (1) lit. b) art. 27, art. 30  din Legea 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

- art.1. art.2 alin (1) lit.h), precum și cele ale titlului IX. Impozite şi taxe locale din Legea 
227/2015, Codul Fiscal al României, cu completările ulterioare 

- Hotărâre nr.1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.227/2016 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

- Legea nr. 68/26 mai 2020 privind modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

Luând în considerare prevederile:

 - Ordonanței de Urgență nr.69 din 14 mai 2020, modificată și completată de Ordonanța de 
Urgență nr. 226/30.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare si  pentru modificarea și 
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene ;

 Ținând cont de: 

- Dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată,



 În temeiul art.129 alin. (2), lit (b), alin. (4) lit (c), art. 139 alin.(3), lit (c) și art. 196, alin.(1) lit (a)
din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. – Se aprobă acordarea unor facilități fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 
bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 
contribuabili de pe raza administrativ teritorială a comunei Manasia.

 Art. 2. – Se aprobă Procedura de acordare a măsurilor fiscale de anulare a accesoriilor aferente 
obligațiilor bugetare principale, inclusiv  amenzi, restante  la data de 31.03.2020 , datorate 
bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a comunei Manasia, 
care  se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv, potrivit anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică 
de la data adoptării prezentei până la data de 31.03.2021 inclusiv (data limită de depunere a 
cererii sub sancțiunea decăderii). 

Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Manasia, județul Ialomița.

 Art. 4. – Prin grija secretarului general al comunei Manasia, prezenta hotărâre se aduce la 
cunoştinţă publică şi se comunică  Primarului comunei Manasia, Instituţiei Prefectului Ialomița și 
altor instituții și persoane interesate , în condiţiile şi termenele prevăzute de lege. 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

  CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL,

  CRISTACHE MIHĂIȚĂ                     VASILE COSTEL

Nr.12

Adoptată la Manasia

Astăzi  25.02.2021

Adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Nr.consilieri in functie
-13, Nr. consilieri prezenti - 12, Nr. voturi pentru – 12



Județul Ialomița

Primăria comunei Manasia

Primar,

Nr. ______ din 18.02.2021

Referat de aprobare

Privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 

Primarul comunei Manasia, județul Ialomița

 Având în vedere:

-  Raportul de specialitate nr.  1311 /18.02.2021 al Compartimentului Impozite si taxe locale 
din  din cadrul aparatului de specialitate al Primaruluicomunei Manasia, județul Ialomița 

În baza prevederilor:

 - art.56, art.120 alin (1), art.121 alin (1) și (2) și art.139 alin (2) din Constituția României, 
republicată 

- art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997

 - art.7 alin (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare

 - art. 5, alin.1, lit. a și alin (2), art.16 alin .(2), art 20 alin (1) lit. b) art. 27, art. 30  din Legea 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

- art.1. art.2 alin (1) lit.h), precum și cele ale titlului IX. Impozite şi taxe locale din Legea 
227/2015, Codul Fiscal al României, cu completările ulterioare 

- Hotărâre nr.1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.227/2016 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

- Legea nr. 68/26 mai 2020 privind modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

Luând în considerare prevederile:

 - Ordonanței de Urgență nr.69 din 14 mai 2020, modificată și completată de Ordonanța de 
Urgență nr. 226/30.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare si  pentru modificarea și 
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene ;

 Ținând cont de: 



- Dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată,

 În temeiul art.129 alin. (2), lit (b), alin. (4) lit (c), art. 139 alin.(3), lit (c) și art. 196, alin.(1) lit (a)
din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

PROPUN :

Art. 1. – Se aprobă acordarea unor facilități fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 
bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 
contribuabili de pe raza administrativ teritorială acomunei Manasia.

 Art. 2. – Se aprobă Procedura de acordare a măsurilor fiscale de anulare a accesoriilor aferente 
obligațiilor bugetare principale, inclusiv  amenzi, restante  la data de 31.03.2020 , datorate 
bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a comunei Manasia, 
care  se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv, potrivit anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică 
de la data adoptării prezentei până la data de 31.03.2021 inclusiv (data limită de depunere a 
cererii sub sancțiunea decăderii). 

Față de cele prezentate, rog analiză si adoptarea unei hotărâri.

INIŢIATOR:

PRIMARUL COMUNEI MANASIA

VEIHEMER ALEXANDRU


