
ROMANIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R A R E
de acordare a scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând 
impozitelor şi taxelor locale, chiriilor redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local datorate de către 

persoanele fizice şi juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Coşna,
pentru anul 2020

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând: referatul de aprobare a primarului comunei Coşna, înregistrat la nr.2802 din 

19.05.2020;
- analiza de oportunitate nr.2686 din 18.05.2020;
- raportul de specialitate din cadrul compartimentului financiar contabil, gestionare bunuri, 

impozite şi taxe, asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, 
înregistrat sub nr.3414 din 19.06.2020;

- avizul comisiei pe domenii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului şi turism, din cadrul consiliului local Coşna , înregistrat sub nr.3552 din 
29.06.2020;

- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului, înregistrat 
sub nr.3555 din 29.06.2020;

- avizul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, înregistrat sub 
nr.3557 din 29.06.2020 ;

În conformitate cu prevederile art.185 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile:
-art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din Legea nr. 273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-art.1 şi art.2 alin.1 litera”h” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare;
-prevederile H.G. nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.5 lit.cc)”, art.139 alin.3 litera ”c” şi art.196 alin.1 litera ”a” din 

Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.57/2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor 

locale, chiriilor, redevenţelor, şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către persoanele fizice şi 
juridice, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Coşna, pentru anul 2020, 
conform procedurii prevăzute în Anexa, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2.Procedura meţionată la art.1 al prezentei hotărâri intră în vigoare pe data 01.07.2020 şi 
îşi pierde valabilitatea pe data de 30.09.2020.

Art.3. Primarul comunei prin compartimentul financiar-contabil al Primăriei comunei Coşna 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar prin grija secretarului general al comunei se 
va face cunoscută celor în drept şi se va înaintată Instituţiei Prefectului- Judeţul Suceava pentru 
control de legalitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

Ilie Pilug Secretarul general al comunei,
Mariana Ivan

Coşna, 30.06.2020 
Nr.36
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi ”pentru”, 0 ”abţineri”, 0 ” împotrivă” din numărul de 9 consilieri prezenţi la şedinţa
ordinară din 30.06.2020, din total de 9 consilieri în funcţie.


