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Nr.9902/18,X0,2018

ANUNT

in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta

administra!ia publicS, republicatd, cu modificirile 9i completirile ulterioare,
aducem la cunogtinla publicului:

Urmitorul prolect de hotdrdre ce urmeazi a fi supus aprobirii Consiliul local al comunei Aninoasa ce se va
intruniin sedinla ordinari din luna noiembrie 2018 ce se va desfatura la sediul Primdriel comuneiAninoasa:

' Proiect de hotdrAre privind stabilirea plafonului ffeanlelor fiscale restante
administrate de organul fiscal local 9i datorate bugetului local al Comunei Aninoasa, jude!
D6mbovifa, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2018, care pot fi anulate - nr,
9900/18.10.2018, ini!iator primar ec. Constantin Maricescu.

Proiectul de hotdrAre impreund cu documentalia de bazd pot fi consultate:

- pe site-ul Primdriei comunei Aninoasa la adresa www,primariaanlnoasa.ro, secliunea Tronsporenld decizionald -

Proiecte de hotdrAri;

- la sediul Primdrlei comunei Aninoasa, str. Constantin Manolescu nr. L43- (panoul de afigaj);

- la Compartimentul Secretariat Si Relatii Publice din cadrul PrimEriei comunei Aninoasa;

Proiectul de hotdrere se poate obtlne in copie, pe bazd de cerere depusb la secretarul comunei Aninoasa.

in termen de 10 zile calendaristice de la aflsare - 18.10.2018, cei interesati pot transmite propunefl,

sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind con!inutul actului normativ. Persoanele sau organizaUile

interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotdrere supus dezbaterii
publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotirdre, menlionend data trimiterii Si datele de

contact ale expeditorului.

Persoana responsabilS cu primirea propunerilor, sugestiilor Si opiniilor formulate Si transmise in scris, cu

privire la proiectul de hoterare supus dezbaterii publice: Cristina Elena Petrescu - inspector in compartiment
resurse umane. Agtept6m cu interes pozitia dumneavoastrd referitoare la acest proiect, precum $i propunerile gi

observatiile, care vor purta mentiunea: "Recomondore lo proiect de oct normativ".

Opiniile tuturor factorilor interesali de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formd finalS a
proiectului ce va fiinaintat Consiliului Local Aninoasa.

PROCES VERBAL DE AFISARE

incheiatin data de 18,X0.2018 lasediul Primiriei comu nei Aninoasa, iudel Dambovila, cu ocazia afigdrii
proiectului de hot5rAre ce urmeazd a fi adoptat de cdtre consiliul local al comunei Aninoasa, in cadrul gedintei

ordinare din luna noiembrie 2018

Copia proiectului de hotd16re mai sus menlionat a fost afiiatb in cadrul panoului de afigaj al instltuliei.
Prezentul proces verbal a fost intocmit in doui exemplare, din care unul alcdtuie parte integrantd din

dosarul de gedinld nr. _ al Consiliului local al comunei Aninoasa, iar celdlalt se afl5 la panoul de afigaj al

instituliei.

SECRETAR,
jr. Ene loana Raluca



ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA ANINOASA

CONSILIUL LOCAL

Str. Constantin Manolescu nr. 1.43, localitatea Aninoasa, judetul Dembovila, cod po$tal 137005
f el 0245-22.62.L4 Faxi 0245-22.65.33 Email: aninoasadb@yahoo.com

PROIECT

Nr. 9900/18.10.2018

Avizat
Secretar, jr,

pentru legalitate
loana-Raluca ENE

HOTARARE

privind stabilirea plafonului creanfelor fiscale restante administrate de organul fiscal local 9i
datorate bugetului local al Comunei Aninoasa, jude! DAmbovila, aflate in sold la data de

31 decembrie a anului 2018, care pot fi anulate

Consiliul local al comunei Aninoasa, judetul D6mbovila, intrunit in gedin;a ordinard in
data de :

Av6nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
. Referatului de aprobare al primarului Comunei Aninoasa, judetul D6mbovila, in

calitatea sa de iniliator, prin care propune stabilirea plafonului creanlelor fiscale restante
administrate de organul fiscal local gi datorate bugetului local al Comunei Aninoasa, jude!
D6mbovila, aflate in sold la data de 3L decembrie a anului 2018, care pot fi anulate, care pot fi
anulate, inregistrat sub nr. 9899 din 18.1-0.2018;

I Raportului biroului financiar contabil, achizilii 9i investitii din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Aninoasa, jude!ul DAmbovita, intocmit de doamna ec.
Chivulescu Liliana - sef birou, inregistrat sub nr. 9901 din 18.10.2018;

' Raportului favorabil al Comisiei de speciolitote nr. L din cadrul Consiliului locat al
comunei Aninoasa, judet D6mbovila;

. Art. 266 alin. 6 coroborat cu alin.5 pi alin. 7 din Legea nr. 207 /ZOI5 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

' Legii nr.5OO/2002 privind finanlele publice, cu rnodificdrile gi completdrile ulterioare,
. Legii nr.273/20O6, privind finanlele publice locale, cu modificdrile 5i completdrile

ulterioa re;
. Art. 36 alin.2lit. b gi alin.4lit. a $i c din Legea administratiei publice locale nr.

2L5 /2001,, republicatS, cu modificdrile si completirile ulterioare;
I Art, 1, 2, 4 - 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia

publicd, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare;



in temeiul art.45 alin. 2 lit. a 9i celor ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administratiei
pubfice focafe nr.2L5l2OOL republicatS, cu modificirile si completdrile ulterioare:

HoTARA$rE:

Art. 1. Se stabile$te plafonul creanlelor fiscale restante administrate de organul fiscal
local $i datorate bugetului local al comunei Aninoasa, judel D6mbovita, aflate in sold la data de
31 decembrie a anului 2018, care pot fi anulate, la un cuantum de maxim de 40 de lei.

Art. 2. Se aprobd anularea creanlelor fiscale care se incadreazd in prevederile art. 1.

Art. 3. Prevederile art, L se aplicd totalului creantelor fiscale datorate $i neachitate de
debitori aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2018.

Art. 4. Cu urmdrirea aducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotd16rr se
incredinteazd primarul comunei Aninoasa, judet D6mbovila si geful biroului financiar contabil,
achizitii gi investitii din cadrul aparatului sdu de specialitate, impreund cu personalul din
subordine.

Art. 5. Prezenta hotdr6re se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, in termenul prevdzut de lege, primarului comunei Aninoasa, prefectului judelului
D6mbovila, biroului financiar contabil, achizitiigi investilii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, gi se aduce la cunogtinld publicd prin publicarea pe pagina de internet la adresa:
https://www. primariaa n inoasa.r o/category /hotarari/ .

TNTTTATOR

PRIMAR


