
  
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ARCHIŞ 
CONSILIUL  LOCAL ARCHIŞ                                                                                                      
                                                             HOTĂRÂREA  nr.86 
                                                                    din  31.10.2019 
privind aprobarea acordării eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului 

local al Consiliului Local al comunei Archiş de către d-l Moraru Corneliu Mircea  

 
         Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru  ordinară în data de 31.10.2019, 
ora 900 , fiind prezenţi un număr de  8 consilieri locali din 10 consilieri în funcţie, totalul consilierilor 
consiliului local fiind de 11. 
 
            AVÂND ÎN VEDERE : 
      Proiectul de hotărâre inițiat de d-l  primar interimar Horhat Pavel - Nelu şi avizat favorabil de 
comisia de specialitate  ; 
      Prevederile art.37 şi art.38 coroborat cu art.184 şi 185 din  Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscal, cu modificările ulterioare ; 
      Prevederile art.129 alin. (1) şi alin.(14) lit.h) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative; 
       Contractul de închiriere nr.1668/15.12.2005 încheiat între Primăria Comunei Archiş şi Moraru 
Corneliu – Mircea;      
       Contractul de închiriere nr. 2142 /19.11.2015, încheiat între Primăria Comunei Archiş şi Moraru 
Corneliu – Mircea;   
      Somaţia şi Titlul executoriunr.384/07.10.2019 pe numele d-lui Moraru Corneliu Mircea ;    
      Cererea de solicitare eşalonare la plata sumei de 20.401 lei a d-lui Moraru Corneliu Mircea , 
înregistrată la Primăria comunei Archiş sub nr. 1685/10.10.2019,  
       Votul ,, pentru ” a 8 consilieri  
 
         În temeiul art.139 alin.(1) din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
                                                   
                                                                    HOTĂRĂȘTE: 
     Art.1. Se. aprobă acordarea eşalonării la plată, pe o perioadă de 5 ani, a obligaţiilor fiscale restante 
datorate bugetului local al Consiliului Local al comunei Archiş până la data de 31.12.2018 în cuantum 
de 20.491 lei şi a obligaţiilor fiscale datorate până la data de 31.12.2019 în cuantum de 1131,48 USD, 
calculate la cursul BNR din data de 31.12.2019 .       

    Art.2. Se aprobă .acordarea eşalonării la plată menţionată la art.1 conform graficului de eşalonare 
la plată , care constituie anexă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
     Art.3.   Se aprobă, ca pentru perioada în care au fost acordate eşalonări la plată, să se datoreze şi să 
se calculeze majorări  de întârziere al căror nivel este de 1% din cuantumul obligaţiilor  fiscale 
neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de 
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate , inclusiv . 
     Art.4.  (1) Se aprobă ca plata să se facă lunar până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni la casieria 
Primăriei comunei Archiş . 
                 (2) În cazul nerespectării graficului de  eşalonare la plată se vor lua toate măsurile necesare 
impuse de legislaţia în vigoare pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante , integral . 
     Art.5.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul interimar al 
comunei Archiş, d-l Horhat Pavel -Nelu, prin Compartimentele de specialitate  
     Art.6.    Prezenta hotărâre se comunică:                                      

       - Instituţiei Prefectului – judeţul Arad . 
       - Primarului comunei Archiş 
       - Compartimentului Contabilitate. 
       - Persoanei nominalizate . 
       - Se afişează la panoul publicitar. 
       - Se anexează la dosarul special de şedinţă.     
                                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate,                                                                                            
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETAR  GENERAL 
       
                     DENUŢ ANDREI                                                    ANTA GHEORGHE - FLORIN 
                 


