
HOTĂRÂREA Nr. 44 
Privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi a dobânzilor penalizatoare 

aferente impozitelor, taxelor, dividendelor, redevenţei neachitate la termenele scadente pentru  
S.C. Aquaserv S.A. Tulcea 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

270.02.2017; 
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi a 

dobânzilor penalizatoare aferente impozitelor, taxelor, dividendelor şi redevenţei neachitate la 
termenele scadente pentru S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub  
nr. 5159/24.02.2017 şi raportul întocmit de Direcţia economică şi S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, 
înregistrat sub nr. 2488/24.02.2017; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 90/30.07.2015 privind aprobarea scutirii 

de la plata majorarilor de întârziere şi a dobânzilor penalizatoare aferente impozitelor, taxelor, 
dividendelor, redevenţei neachitate la termenele scadente pentru  S.C. Aquaserv S.A. Tulcea; 

În baza prevederilor art. 10, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), b) şi c), alin. (3) lit. c), art.45 alin. (1), 
(2) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale  
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

        Art. 1 (1) Se aprobă scutirea de la plată a majorărilor de întârziere şi a dobânzilor penalizatoare 
aferente impozitelor, taxelor, dividendelor şi redevenţei neachitate la termenele scadente pentru S.C. 
Aquaserv S.A. Tulcea. 

(2) Accesoriile menţionate la alin. (1) sunt aferente următoarelor obligaţii principale restante în 
perioada 01.08.2015 – 27.02.2017: 

a) Impozit vehicule lente – 86lei; 
b) Impozit Mijloace Transport PJ –6.114lei ; 
c) Impozit Clădiri PJ – 256lei ; 
d) Impozit Mijloace Transport Marfă > 12t – 8.266 lei; 
e) Taxă teren – 8.109 lei; 
f) Impozit Teren Extravilan PJ – 1.527 lei; 
g) Taxă Clădiri – 4.050 lei; 
h) Taxă firmă – 304lei; 
i) Redevenţă concesiune – 67.754 lei; 
j) Impozit de profit R.A. Local – 467.092lei; 
 (3) Scăderea majorărilor de întârziere se va efectua după achitarea obligaţii principale restante în 

perioada 01.08.2015 – 27.02.2017. 
       Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Tulcea şi  S.C. Aquaserv S.A. Tulcea. 
        Art. 3 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi. 
 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                       CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                         DRĂNICEANU Daniel 


