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 H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea procedurii pentru acordarea eșalonării și/sau amânării la plata 
obligațiilor bugetare prevăzute la art.184 alin. (5) din Legea nr.207/2015, datorate 

bugetului local de către persoanele fizice și juridice – Anexa 1 
 
 

Consiliul Local al comunei Săgeata  judeţul Buzău, 
 
       Având în vedere: 
 
- referatul de aprobare al  domnului  primar  al  Comunei Săgeata, judetul Buzau, dl. 
Sorin Tănase, înregistrat la nr. 90 din 29 aprilie 2022; 
- raportul  de specialitate al compartimentului impozite si taxe locale înregistrat la nr. 
91  din  29 aprilie 2022; 
-avizul favorabil al comisiei de specialitate înregistrat la nr. 93 din 29 aprilie 2022; 
-prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si 
completările ulterioare, 
       În temeiul art.129 alin.2, lit.b) si alin.4, lit.c), art. 139, alin. (3) lit.c) şi art.196 
alin (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1  Se  aprobă Procedura pentru acordarea eșalonării și/sau amânării la 
plata obligațiilor bugetare prevăzute la art.184 alin.(5) din Legea nr.207/2015, datorate 
bugetului local de către persoanele fizice și juridice – Anexa 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Buzău, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Art.3 Secretarul general al comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate.     

                          
               

                PREŞEDINTE  de ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                        Consilier local,                                   Secretar General al Comunei Săgeata 
                       Crăciun Nela-Carmen                                             Elena Petrache 
 

 

      

      Nr. 24 , Săgeata – Buzău /30.05.2022 

 
      Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinară din data de 30.05.2022, cu 
respectarea prevederilor art. 139, alin.3, lit.a),  din OUG nr.57/2019, cu un număr de  12 voturi pentru ,  0 abţineri şi  
0 voturi împotrivă , din numărul total de 12  consilieri în funcţie şi  consilieri prezenţi la şedintă 12. 


