
 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA BRUSTUROASA  
CONSILIUL LOCAL 
 
 

       HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, 
impozitului pe mijloacele de transport, taxei de salubritate,  în anul 2020 si 

aprobarea scaderii si anularii obligatiilor fiscale datorate de debitori, persoane 
juridice, radiati din Registrul Comertului 

 
 

Consiliul Local al comunei Brusturoasa ; 

Văzând: 

Iniţiativa primarului comunei  Brusturoasa, prin expunerea de motive la proiectul de 

hotărâre, înregistrată sub nr. 1576 din 10.03.2020; 

Referatul de specialitate nr. 1575 din 10.03.2020 întocmit de către  compartimentul 

buget-finanțe, la care sunt ataşate listele anexă  a contribuabililor  care au solicitat acordarea 
facilităţilor fiscale şi a depus documentele doveditoare;  

             Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Brusturoasa, județul 

Bacău  înregistrate cu  nr.1944, 1945 și 1946 din 125.03.2020 ; 

Având în vedere: 

-  art. 456,  464, 469 și 485 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

si completările ulterioare  

- in baza prevederilor   art 266 alin (3 ),  (4) (8) lit ”b” si art. 266¹ alin (1) din  Legea 

207/2015 privind codul de procedura fiscala; 

   In temeiul art. 129 alin. 4  lit. a), art. 139 alin. 1 și art 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 

57/2019   privind Codul administrativ, 

 

 

    HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. - Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe teren,  impozitului pe clădiri și a 

impozitului pe mijloacele de transport aflate în proprietatea contribuabililor  prevăzuți  în  anexa 

nr. 1 la prezenta hotărâre.  
Art. 2 - Se aprobă scutirea de la plata  taxei  de salubritate  pentru   persoanele prevăzute  

în  Anexa nr. 2 la prezenta  hotărâre.  

Art. 3 - Se aprobă subvenționarea din bugetul local  a  taxei de salubritate pentru 

persoanele care beneficiază de scutire, prevăzute în anexa 2,  parte integranta din prezenta 

hotărâre.  

Art. 4 - Se aprobă anularea unor creante fiscale ale persoanelor fizice decedate, conform 

anexei nr 3, parte integranta din prezenta hotărâre. 



Art.5 – Se aprobă anularea obligatiilor fiscale datorate de societățile comerciale care au 

fost radiate de la Registrul Comerțului, pentru care nu s-a atras răspunderea altor persoane, 

conform anexei 4, parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.6 – Se aprobă scăderea din evidența fiscală,  financiar-contabilă a debitelor prevăzute 

la alin 5. 
Art. 7. - Se aprobă  anularea debitului reprezentând taxă de salubritate, calculat eronat   

pentru   persoanele fizice și juridice prevăzute  în  Anexa nr. 5 la prezenta  hotărâre. 

Art.  8-  Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei, compartimentul impozite si 

taxe, compartimentului contabilitate  si Institutiei Prefectului judetului Bacau   

Art. 9 – Scutirile se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor 

care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi 

care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data 

de 31 martie, inclusiv.   
 
                                 
             

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                   CONTRASEMNEAZĂ 
       Constantin CIOCAN                                      SECRETAR GENERAL AL UAT 

                  Mariana-Simona OPREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.  27    din  25.03.2020 

Adoptată în unanimitate de voturi 

Consilieri aleşi 13, prezenţi 11 


