
ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 22.06.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 1637/16.06.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 1643/17.06.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 4) lit. c), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare 
a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 
31 03 2020 inclusiv datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe 

raza Comunei Beba Veche

HOTĂRÂRE

          Având în vedere:
-	proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de 
anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 
31.120198 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 
administrativ-teritorială a Comunei Beba Veche - proiect iniţiat de primarul comunei 
Beba Veche
-	prevederile ar. t172 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/202 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor 
mri fiscale,
- procesul verbal de afisare nr. 1295/18.05.2020 si precesul verbal de dezafisare nr. 
__/18.06.2020.

Articolul 1 - Se aprobă instituirea facilităţilor fiscale de anulare a accesoriilor aferente 
obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2019 inclusiv, datorate 
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrative-teritorială a Comunei 
Beba Veche.

Articolul 2 - Procedura de acordare a facilităţilor fiscale descrise la art. 1 se constituie în 
anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică de la data adoptării 
prezentei până la data de 15.12.2020 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub 
sancţiunea decăderii, în acest caz termenul de soluţionare de către organul fiscal a 
cererilor depuse fiind 31.12.2020).

Articolul 3 - Primarul comunei Beba Veche, prin compartimentul financiar contabil, 
resurse umane al Primăriei comunei Beba Veche va lua măsurile legale de organizare 
şi executare a procedurilor legale pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.



Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Compartimentului CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Beba Veche
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Președinte de ședință
FARCA LIDIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 32/2020

Nr. 

crt

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
     1)   art. 139 alin. (1): În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 
caz.;
     2)   art. 197 alin. (2): Hotărârile consiliului local se comunică primarului.;
     3)   art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
     4)   art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
     5)   art. 199 alin. (1): Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
     6)   art. 198 alin. (1): Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
     7  ) art. 199 alin. (2): Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li 
se adresează. 

0

Adoptarea hotărârii 1)  1

Comunicarea către primarul comunei  2)  2

Comunicarea către prefectul județului  3)  3

Aducerea la cunoștință publică  4+5)  4

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4+5)  5

Hotărârea devine obligatorie  6) sau produce efecte juridice  7), după caz  

22.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

22.06.2020

22.06.2020

2

Beba Veche la data de 22.06.2020
Nr.32

Adoptata cu 8 voturi Pentru  de la 8 consilieri prezenți.
Absenti:Ardelean Gheorghe (motivat); Toth Ede (motivat); Bruder Timea- Terezia 
(motivat);


