
 
 

 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

          Având în vedere că cetățenii comunei Suplac  au depus la Primăria comunei Suplac  

cerereri ,cf. Tabelului anexat  prin care solicită  scutirea de la plata  majorărileor de întârziere ,  

 reprezentând accesorii aferente impozitului pe clădiri si teren pe anii 2011 și 2012 revenit  în 

urma reîncadrării în zonă a comunei Suplac  de către Curtea de conturi  Mureș  efectuat  cu 

ocazia  controlului din luna aprilie  2014 ; 

         Ținând cont de faptul,că  cetățeni  comunei Suplac nu poartă vină pentru  neîncadrarea  

corectă  a comunei Suplac  în zone și ca atare nici pentru  întârzierile provenite  datorate 

acestor încadrări  și recalculări ulterioare ; 
          Având în vedere prevederile art. 125 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 

fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

           Având în vedere prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

           Având în vedere prevederile H.G. nr. 44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

           Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare; 

  

            

 Faţă de argumentele expuse anterior propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului 

Local Proiectul de hotărâre privind scutirea la plata accesoriilor aferente impozitului pe clădiri 

şi impozitului pe teren, datorate bugetului local de persoanele  conform  tabelului anexat . 

 

 
 
 
 

P R I M A R 
 

Szakacs Bela  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                     
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL  

Tel/fax-0265.456112,Tel.-0265456190 

  

 

HOTĂRÂREA NR.15 

din 25.03.2015 

 

privind scutirea la plata accesoriilor aferente impozitului pe clădiri şi impozitului pe 

teren, datorate bugetului local pe anul  2011-2012 , 

 de persoanele  cf.tabelului anexat  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUPLAC , 

 

          Având in vedere expunerea de motive  și proiectul de hotărâre inițiat  de dl. Primar 

Szakacs Bela ,în baza cererilor  contrabuabililor  din comuna Suplac raportul de 

specialitate întocmit de  inspector Ec.Roman Ioan ;  Avizul comisiei de specialitate din 

cadrul Consiliului Local al comunei Suplac ; 

Având în vedere prevederile  

- art. 125 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

      În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1.  Se aprobă scutirea la plata accesoriilor aferente impozitului pe clădiri şi 

impozitului pe teren restante, datorate bugetului local de persoanele  care la data 

depunerii cererii înregistrează o restanţă la bugetul local teren pe anii 2011 și 2012 

revenit  în urma reâncadrării în zonă  ,conform anexei  ce face  parte integrantă din 

prezenta hotărâre . 



Art.2. Compartimentul de specialitate financiar –contabil impozite și taxe  rse 

însărcinează cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri. 
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