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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

ppeennttrr uu  aapprr oobbaarr eeaa  ssccuutt ii rr ii ii   ddee  ppllaattaa  mmaajj oorr ăărr ii lloorr   ddee  îînnttâârr zziieerr ee  ddaattoorr aattee  ddee  ccăătt rr ee  ccoonntt rr iibbuuaabbii ll ii ii   
ppeerr ssooaannee  jj uurr iiddiiccee  ccaarr ee  aauu  aavvuutt  îînncchheeiiaattee,,  îînn  ppeerr iiooaaddaa  22001100  ––  22001133,,      

ccoonntt rr aaccttee//ccoonnvveennţţii ii   ccuu  AAddmmiinniissttrr aaţţiiaa  PPiieeţţeelloorr   sseeccttoorr   11  
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi 
Raportul de specialitate întocmit de către Administraţia Pieţelor Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi 
taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art. 125, alin. (2), lit. d) şi e) din Ordonanţa Guvernului                                                                                                
României nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Luând act de nota informativă a Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 nr. 
390118/14.11.2014 înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 30908/14.11.2014; 

În temeiul art. 45, alin. (2), art. 80, art. 81, alin.(2) lit. d) şi f) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere, în cuantum de 223.941 lei, 
datorate de către contribuabilii persoane juridice care au avut încheiate, în perioada 2010-2013, 
contracte/convenţii cu Administraţia Pieţelor Sector 1 pentru imobilele administrate de către aceasta, 
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, 
Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 27.11.2014. 
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