
HOTARAREA Nr. 90 
Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a dobanzilor penalizatoare 

aferente impozitelor, taxelor, dividendelor, redeventei 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 

30.07.2015; 
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a 

dobanzilor penalizatoare aferente impozitelor, taxelor, dividendelor si redeventei neachitate la termenele 
scadente pentru S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, proiect din iniţiativa viceprimarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea, înregistrată  sub nr. 
19413/22.07.2015 şi raportul S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, inregistrat sub nr. 6390/21.07.2015; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 

 - Legii nr. 571/2009 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-  art. 125 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea 
Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor 
publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul 
impozitelor şi taxelor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

In baza prevederilor art. 10, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi c), alin. (3) lit. c) şi alin. (9), art art 45 
alin. (1) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

        Art. 1 Se aprobă scutirea de la plată a majorarilor de intarziere si a dobanzilor penalizatoare aferente 
impozitelor, taxelor, dividendelor si redeventei neachitate la termenele scadente pentru S.C. Aquaserv 
S.A. Tulcea. 
       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 11 voturi ale consilierilor locali din 11 consilieri locali prezenţi. 
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