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HOTĂRÂREA Nr.11
din 25.01.2005
privind aprobarea cererii de înlesnire la plată a S.C. Carin. S.A
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 25.01.2005,
Având în vedere :
- cererea S.C. Carin S.A. nr.12042/2004
- referatul compartimentului de specialitate nr.486/2005
- prevederile H.C.L. nr.69/31.10.2002 privind aprobarea de scutire a majorărilor şi
penalităţilor pentru neplata impozitelor şi taxelor de către S.C. Carin S.A.
- sentinţa civilă nr.2522 din 02.09.2002
- referatul (nota de constatare ) compartimentului de specialitate nr.6908/2002
- prevederile O.U.G.nr.40/2002 privind recuperarea arieratelor bugetare, cu
modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.25 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.794/2002
privind competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor la plata
impozitelor şi taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia
mediului şi turism, administraţia publică locală
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină
- votul a 12 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa
Consiliului Local Nădlac un număr de 14 consilieri
În temeiul art. 46(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă cererea de înlesnire la plată a S.C. Carin S.A. în sensul eşalonării la plată pe o
perioadă de 12 luni a sumei de 344.390.019 lei, reprezentând majorările şi penalităţile menţionate la art.2 din
H.C.L. nr.69/2002.
Art.2. Prezenta hotărâre abrogă prevederile art.2 din H.C.L. nr.69/2002.

Art.3. prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- Compartimentului Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei oraşului Nădlac
- S.C. Carin S.A.
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciului juridic şi contencios
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