
      ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi 
taxelor locale,  restante la plată, datorate bugetului local de către persoane juridice, 

intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, 
asociații familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei, 

conform HCL nr.200/27.10.2022 
 

                                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,  
                                    intrunit in sedinta  ordinara  in data de  24 noiembrie 2022 

  
 Având în vedere: 

- Având în vedere  referatul de aprobare prezentat de primarul municipiului, raportul 
nr.35275/18.11.2022 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Local;  HCL nr.200/27.10.2022; 

- avizul Consiliului Concurentei privind  aprobarea unei scheme de ajutor de minimis 
reprezentând scutirea de la plata majorărilor și penalităților de întârziere aferente 
impozitelor şi taxelor locale, datorate bugetului local de către persoane juridice, 
intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații 
familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei 
  - Regulamentul Comisiei Europene nr.1407/2013 privind aplicarea art.107 și art. 
108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

- Ordonanța de urgență nr,77/2014 privind procedurile naționale în domeniul 
ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței 
nr.21/1996, aprobate cu modificări și completări ulterioare prin Legea nr. 20/2015; 

- prevederile art.185, alin.(1), lit.b) și alin.(7) din Legea nr.207/2015, privind Codul 
de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.456, alin.(2), lit. b), art.464, alin.2 lit.k)  din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. (b), art.139 alin.(3) lit.(c) și art. 196 
alin.(1), lit.a) din OG nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrative cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE:  

 
Art. 1 Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi 

taxelor locale,  restante la plată, datorate bugetului local de către persoane juridice, 
intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații 
familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei, conform HCL 
nr.200/27.10.2022, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Primarul municipiului prin Serviciul venituri, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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