
ROMANIA 
 JUDEŢUL GIURGIU 
COMUNA GAUJANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTARARE 
 

privind  acordarea de facilitaţi fiscale pentru contribuabili persoane fizice si 
juridice din comuna Gaujani, judetul Giurgiu 

 
Consiliul local al comunei Gaujani, judetul Giurgiu, intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: 

- expunerea de motive nr. 4512/11.12.2015 a Primarului comunei Gaujani; 
- raportul  nr. 4511/11.12.2015 al compartimentului de specialitate ; 
- raportul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al  comunei 

Gaujani; 
 - prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilitati 
fiscale; 
- prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 
 - prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
  - prevederile art.36 alin.(4) lit."c" din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (2) lit. „ c " si ale art.115, alin. (1) lit. „ b " din 

Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
HOTARAŞTE: 

 
Art. 1. Se aproba procedura de acordare a anularii cotei de 73,30 % din majorarile de intarziere 

aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre contribuabili persoane fizice si 
juridice de pe raza teritoriala a comunei Gaujani, in conformitate cu Anexa care face parte din prezenta 
hotarare. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturi 
juridice contractuale . 

Art. 3. Cererea de anulare a majorărilor de întârziere se soluţionează prin decizie de anulare a 
accesoriilor, emisă daca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea anularii sau dupa caz prin decizie de 
respingere a cererii de anulare a accesoriilor, in cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile prevazute 
de lege. 

Art.4 (1)-Prin grija secretarului comunei  Gaujani, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului Judetului Giurgiu pentru verificarea legalitatii, Primarului comunei Gaujani si  
compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gaujani, pentru 
cunoastere si punere in aplicare. 

(2)-Compartimentul  Contabilitate  va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei 
hotarari. 
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