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                                      ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, Primăria Comunei Osorhei, Biroul Financiar Contabil si Resurse Umane, aduce la 

cunoștință publică : 

Proiectul   de hotărâre privind anularea majorărilor de întârziere, datorate ca urmare a neachitării 

la termen a obligațiilor de plată datorate bugetului comunei Oșorhei, jud. Bihor, restante la data de 

31.03.2020 inclusiv 

 

Proiectul de act normativ se găsește pe site-ul www.primaria-osorhei.ro, la secțiunea Anunțuri 

publice și la sediul Primăriei Comunei Osorhei, 
 

Proiectul de act normativ se poate obține și în copie, pe bază de cerere depusă la Secretarul 

General al Comunei Osorhei, 
 

În conformitate cu prevederile art. 39, alin.(3) din Legea finanțelor publice locale nr. 273 /2006, 

așteptăm până la data de  22 aprilie 2021 propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare  privind 

proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 
 

Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul primăriei Osorhei, 

prin fax la numărul 0259 313 213 sau prin e-mail la adresa primaria.osorhei@cjbihor.ro. 
 

Materialele transmise vor purta mențiunea : ” Proiectul de hotărâre privind anularea majorărilor de 

întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată datorate bugetului 

comunei Oșorhei, jud. Bihor, restante la data de 31.03.2020 inclusiv”. 

Anunțul privind ședința publică în care va fi discutat proiectul de hotărâre se va afișa la sediul 

instituției și pe site-ul propriu. 

    

 

        PRIMAR,                                                                                                      SEF BIROU, 

    GLIGOR IOAN                                                                                        HERLITSKA MARIANA 
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Proiect de HOTĂRÂRE 

 
privind anularea majorărilor de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată 

datorate bugetului comunei Oșorhei, jud. Bihor, restante la data de 31.03.2020 inclusiv 

 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului comunei Oșorhei în calitate de inițiator al 

proiectului de hotărâre privind anularea majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen 
a obligațiilor de plată restante la bugetul comunei Oșorhei, jud. Bihor; 

Luând în considerare Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Oșorhei;  

Ținând cont de prevederile art. 185 alin.(l) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată și modificată, și ale art. XX din OUG nr.226 din 30 decembrie 2020 pentru modificarea 
OUG nr. 69 din 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum 
și pentru instituirea unor măsuri fiscale; 

Ținând cont de adoptarea HCL nr. 76 din 20 august 2020 privind anularea majorărilor de întârziere, 
datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante la bugetul comunei Oșorhei, jud. 
Bihor; 

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Oșorhei; 
Potrivit dispozițiilor art.139 alin.(1) și art.196 alin.(l) lit. b), ale art.129 alin.(2) lit. b) din Codul 

administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență nr. 57/2019, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OȘORHEI 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.l. Se aprobă anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare pentru care s-a 
împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local 
al comunei Oșorhei, jud. Bihor. 

Art.2. Majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată datorate bugetului comunei Oșorhei, 
jud. Bihor, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiții: 

• stingerea obligațiilor principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, prin orice 
modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările 
ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; 

• debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare 
a accesoriilor; 

• debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor, după îndeplinirea în mod corespunzător 
a condițiilor prevăzute anterior, în perioada 14 mai 2020 - 15 decembrie 2020 inclusiv sau 
în perioada 1 ianuarie 2021 - 31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează biroul financiar-contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Oșorhei, jud. Bihor. 

     

Inițiator proiect de hotărâre 

PRIMAR 

GLIGOR IOAN 

 

       Avizat pentru legalitate 

   SECRETAR 

 MEDA MORAR 
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