
ROMANIA
JUDETT]L GALATI

CONSILIUL LOCAL AL COMT]NEI
TT]LUCE$TI

HOTARARE Nr. 103
din21.12.2021

privind: scutirea domnului Cardon l\[arian, de la plata major[rilor de inthrziere
datorate neachitirii impozitului pe mijloacele de transport;

ini{iator : Bratu Petricd, primar ala comunei Tulucegti, judepl Galati
Nr. de inregisfrare - 13159
Data depunerii proiectului de hotir6re : 20.12.2021

Consiliul Local al comunei Tulucegti, judetul Galali, intrunit ?n qedin{5 ordinarI
in data de 21. 12.2A21 conform dispoziliei de convocar e nr . 2281 7 4.12.2027 ;

Av6nd in vedere Expunerea de motive prezentath de primarul comunei Tulucegti
gi inregistrati sub nr. 13160120.12.2A27;

Avdnd in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din oadrul
aparatului de specialitate al primarului inregisfiat sub nr.13l62l2O.L2.2O2l;

Avdnd in vedere avianl comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
comunei Tuluceqti, judetul Galali, nr. 13292121.12.2021;

Avind in vedere cererea lui Cardon \zlariaq prin care solicid scutirea de 1a plata
majoririlor de int0rziere datorate neachitirii impozitului pe pe rnijloacele de transporq

Avind in vedere chitanlele prin care se atesti faptul ci Cardon IVla.rian, a achrtat
debitul reprezentAnd impozitul pe mfloacele de transport;

Av0nd in vedere H.C.L. Tulucegti nr. 19/31.03.2016 privind aprobarea
Regulamentului pentru aplicarea procedurii de acordare a inlesnirilor la plati pentru
oreantele bugetare locale;

Av6nd in vedere prevederile din legea nr. 22712015 privind Codul Fiscal, cu
modificdrile qi completirile ulterioare ;

Avdnd in vedere prevederile art. 185 din Legea nr. 20712015 privind Codul de
Procedurl fiscal6, cu modificdrile qi completlrile ulterioare ;

Avand in vedere prevederile art. 129 alin. 4 lit a din OUG nr. 5712019 privind
Codul Administrativ, cu modifiodrile gi completirile ulterioare;

Conform art. 139 alin. 1, alin. 3lit. a" art 196 alin. I lit. a din OUG nr. 57/ZOt9
privind Codul Administrativ, cu modificlrile gi complet6rile ulterioare:

rroTAR.L$TE

Art. I Se scuteqte domnul Cardon I\[arian, de la plata majoririlor de intdrziere
datorate neachitirii impozitului pe mijloacele de transport pentru anii2012,2013,2014;

Art.2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei
Tulucegti, judelul Galati .



fuL 3 Secretarul comunei va comunica gi transmite prevederile prezentei hotdr6ri
factorilor qi instituliilor interesate, precum gi Instituliei Prefectului in vederea efectulrii
controlului de legalitate.

DE $EDINIA Contrasemneazi
Secretar general
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