
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA MÂNZĂLEȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MÂNZĂLEȘTI 
 

 

 

P R O I E C T  de H O T Ă R Â R E 
privind  prelungirea termenului de acordare a facilităților fiscale , respectiv anularea 
accesoriilor  aferente obligațiilor bugetare restante la data de 30.06.2022, datorate 

bugetului local al comunei Mânzălești , județul Buzău  
 

Consiliul local al comunei Mânzălești  , judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 31.01.2022  ; 

 

Având în vedere : 

-  referatul de aprobare al domnului primar Moldoveanu Viorel ,  înregistrat la  nr. 

19 din 21.01.2022 ,  

- raportul de specialitate  întocmit de compartimentul financiar contabil, impozite 

și taxe locale, salarizare , din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Mânzălești , înregistrat sub nr.20 /21.01.2022, 

-  avizele  comisiilor de specialite din cadrul Consiliului Local Mânzălești,  

În conformitate cu : 

- prevederile Hotărâri Consiliului Local nr.37/31.05.2021 privind prelungirea 

termenului de acordare a facilităților fiscale , respectiv anularea accesoriilor aferente 

obligațiilor bugetare restante la data de 31.01,2022 , datorate bugetului local al 

comunei Mânzălești ,județul Buzău , 

- prevederile art. III din Ordonanța de Urgență nr. 130/2021 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare,prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative , 

- prevederile art.7 alin (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil , republicat , 

cu modificările și completările ulterioare , 

- prevederile Titlui IX  cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare . 

În temeiul art. 129 alin. ( 2 ) lit.b ) și  alin. (4) lit. c ) , art. 139 alin (3) lit.c)  , 

coroborat cu prevederile art. 196 alin (1) lit.a) şi art.197 din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare . 

 
 



H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1   Termenul limită de 31.01.2022 de acordare a facilităților fiscale , 

respectiv anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante 

la 31.01.2022 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Mânzălești, județul 

Buzău prevăzut la art.1 din Hotărârea Consiliului Local Mânzălești nr.37/2021 

privind prelungirea termenului de acordare a facilităților fiscal , respective 

anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 

31.01.2022, datorate bugetului local al comunei Mânzălești , județul Buzău , se 

prelungește până la data de 30 iunie 2022. 

 Art.2  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinere de 

compartimentul  financiar contabil , impozite și taxe locale, salarizare din 

cadrul Primăriei Comunei Mânzălești , județul Buzău .. 

Art.3 Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului general al 
comunei  : 

           - Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău. 
           - Primarului comunei Mănzălești.  
           - Compartiment financiar contabil, impozite și taxe locale, 
salarizare .  
    
 

                  PRIMAR,                                                               Avizează                                            
          Moldoveanu Viorel                                             SECRETAR GENERAL, 
                                                                                    Iancu Viorica Raimonda                        
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