HOTĂRÂRE NR. 50/2020
Privind aprobarea prelungirii termenelor de plată pentru taxele datorate bugetului local al Municipiului
Vulcan, până la data de 30 iunie 2020

Consiliul Local al Municipiului Vulcan, întrunit în ședința ordinară din data de 27.03.2020,
Analizând Proiectul de hotărâre nr. 49/1/24/26.03.2020 și Referatul de aprobare
nr. 49/1/25/26.03.2020 întocmit de către Primarul Municipiului Vulcan din care reiese necesitatea și
oportunitatea adoptării unei hotărâri aprobarea prelungirii termenelor de plată pentru taxele datorate
bugetului local al Municipiului Vulcan, până la data de 30 iunie 2020;
Având în vedere Raportul nr. 46/1/26/23.03.2020 al Direcției Economice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Vulcan,
În baza avizului Comisiei de specialitate „Juridică și de disciplină ” înregistrat sub nr.
78/27/27.03.2020, a Consiliului local Vulcan;
Având în vedere instituirea stării de urgență prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020
privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a măsurilor luate prin Ordonanțele Militare
nr 1/2020, nr. 2/2020 și nr. 3/2020, în contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii
infecției cu coronavirus COVID – 19;
Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri
economice și fiscal-bugetare, precum și de faptul că pe perioada stării de urgență nu se aplică prevederile
art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată;
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), alin.(14), art. 135, art. 139 alin.(1), alin.(3),
lit.c) și alin.(5) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă prelungirea termenelor de plată pentru toate tipurile de taxe, datorate bugetului
local al Municipiului Vulcan (taxă salubritate, concesiuni, închirieri, rate locuințe, taxă clădiri, taxă teren,
etc.), a căror termene de plată devin scadente începând cu data de 16 martie 2020, până la data de 30 iunie
2020.
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Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Județului Hunedoara, Primarului Municipiului
Vulcan, Serviciului Impozite și taxe locale, Direcţiei economice, Direcției Tehnice, Compartimentului
Cadastru - Agricultură, Compartimentului Stare Civilă, Compartimentului Privatizare, Control
Comercial, Serviciului de asistență socială, Compartimentului Protecție Civilă, S.P.C.L.E.P şi se aduce la
cunoştinţă publică.

VULCAN, 27.03.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
CONSILIER STOICA ANGELA

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR GENERAL
VELEA GABRIEL

Această hotărâre fost adoptată în ședință ordinară din data de 27.03.2020, cu următoarele voturi:
Total consilieri locali:19
Prezenți:18
Pentru : 18
Împotrivă:0
Abțineri:0
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