
 
R O M A N I A 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

          PROIECT  
H O T A R A R  E 

privind aprobarea anulării dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor 
aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 

2018, inclusive, datorate bugetului local, de către debitorii – persoane 
juridice, persoane fizice sau entități  fără personalitate juridică 

 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -referat de aprobare a primarului comunei, inregistrata sub nr. 
310/29.10.2019; 
 -avizul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 311/29.10.2019; 
 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al primarului inregistrat sub nr. 312/29.10.2019; 
 - H.C.L. Săpoca nr. 20/2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si 
cheltuieli, a bugetului de venituri si cheltuieli din subventii pentru anul 2019 si a 
estimarilor pentru anii 2020-2022, cu modificările uterioare ; 
 -prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 - prevederile art. 23 – 37 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor 
facilități fisscale; 

  In temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a.. si art. 139 alin.(3), lit. ,,a,,  din O.U.G. 
 nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
H O T A R A S T E : 

 
 Art.1.-Se aprobă anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor 
aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, 
inclusive, datorate bugetului local, de către debitorii – persoane juridice, persoane 
fizice sau entități  fără personalitate juridical. 

Art.2.-Se aprobă procedura de acordare a anulării a accesoriilor potrivit 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3.-Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari, cu sprijinul compartimentului financiar contabil, iar secretarul general al 
comunei o va aduce la cunostinta publică si o va comunica persoanelor, 
autoritatilor și instituțiilor interesate. 
         

INITIATOR, 
P. PRIMAR, 

V I C EP R I M A R, 
ILIE ION 

             CONTRASEMNAT, 
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