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JUDEȚUL ALBA 

COMUNA CÂLNIC 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 87/2021 

Privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată pentru obligațiile de plată 

restante la bugetul local al Comunei Câlnic, Județul Alba 

Consiliul local al comunei Câlnic, județul Alba, întrunit în ședința ordinară în data de 

27.08.2021; 

Având în vedere: 

    Proiectul de hotărâre nr. 82/2021 privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la 

plată pentru obligațiile de plată restante la bugetul local al Comunei Câlnic, Județul Alba; 

 Referatul de aprobare al domnului Primar Bodea Lucian-Tiberiu, înregistrat sub nr. 

82/1/23.07.2021; 

 Raportul de specialitate întocmit de compartimentul Financiar Contabil, din cadrul 

Primăriei comunei Câlnic înregistrat sub nr. 3823/23.07.2021; 

 Procesul verbal de afișare nr. 3824/23.07.2021; 

 Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului Local Câlnic; 

Ținând cont de prevederile: 

 Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Art. 56 din Constituția României, republicată; 

 Legii nr. 24/2000 privind normele cu tehnică legislative pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

 Art. 129, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art 196 alin.(1) lit. a din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrative.  

HOTĂRĂȘTE 

Art.1  Se aprobă acordarea eșalonărilor la plată pentru obligațiile de plată restante la bugetul 

local: 

a) În cazul persoanelor fizice: 

 Pentru sumele cuprinse între 500 lei-2.000 lei perioada de eșalonare este de 1 an; 

 Pentru sumele cuprinse între 2.001 lei-5.000 lei perioada de eșalonare este de 2 ani; 

 Pentru sumele cuprinse între 5.001 lei-10.000 lei perioada de eșalonare este de 3 ani; 

 Pentru sumele cuprinse 10.001 lei-20.000 lei perioada de eșalonare este de 4 ani; 

 Pentru sumele cuprinse pesre 20.001 lei perioada de eșalonare este de 5 ani. 

b) În cazul persoanelor juridice: 

 Pentru sumele cuprinse între 5000 lei-25.000 lei perioada de eșalonare este de 1 an; 

 Pentru sumele cuprinse între 25.001 lei-50.000 lei perioada de eșalonare este de 2 ani; 

     Pentru sumele cuprinse între 50.001 lei-75.000 lei perioada de eșalonare este de 3 ani; 

 Pentru sumele cuprinse 75.001 lei-100.000 lei perioada de eșalonare este de 4 ani; 

 Pentru sumele cuprinse pesre 100.000 lei perioada de eșalonare este de 5 ani 



Art.2 Se aprobă procedura de acordare a eșalonărilor la plată pentru obligațiile de plată 

restante la bugetul local, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.3  Prevederile prezentei Hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către domnul Bodea 

Lucian-Tiberiu, Primar al Comunei Câlnic, Județul Alba, prin intermediul aparatului de 

specialitate;  

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în termenii și   în 

condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul primariei și în Monitorul oficial al 

comunei Câlnic si se comunică 

- Instituţiei Prefectului judeţului Alba,  

- primarului comunei Câlnic,  

- Compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului comunei Câlnic    

     Câlnic, la 27.08.2021 
 

 

 

 

 

 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

           NICOARĂ VASILE                                  SECRETAR GENERAL Comuna Câlnic,  

                                                                      MATEI Maria 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Total consilieri 

locali 

11 

Prezenți 11 

Pentru 11 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 


