
                                                                                                      
  
 
 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  
NR. 69 DIN 27 mai 2010 

Privind modificarea cuantumului penalităţilor  de întărziere stabilite prin HCL nr. 42/ 07.03.2006  
 
 

 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou, judetul  Timis; 
 Având în vedere referatul domnului primar  Ioan Fărcălău  prin care propune să se modifice cuantumul 
majorărilor de întârziere stabilit prin HCL nr. 42/ 07.03.2006 de la 0,5% la 0,1% , 
 Văzând propunerile comisiei de specialitate a consiliului local şi avizul acestei comisii prin care s-a 
propus reducerea penalităţilor  de la 0,5% la 0,2%, 

În conformitate cu prevederi Legii 571/2003- privind Codul Fiscal  actualizat ,  
Ţinând cont de pevederile art. 120 alin (7) din ORDONANTA nr. 92 din 2003 privind Codul de 

procedura fiscala, 
 În baza prevederilor art 1073,1082 şi 1085 din Codul Civil ,                                                                                 
 În conformitate cu prevederile art. 36(4) litera „c” si art. 45(2) litera”c” din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  Adoptăm prezenta 

 
H O T A R A R E: 

 
 

 Art 1.  Începând cu data de 1 iulie 2010,se aprobă modificarea  aliniatului 2 al HCL nr. 42/07.03.2006 
privind completarea prin act adiţional a contractelor de închiriere,  concesionare şi vânzare încheiate de Primăria 
comunei Peciu-Nou, după cum urmează : 

“în situaţia în care plata creanţei nu s-a realizat în termen, se va proceda la aplicarea penalităţilor 
de întârziere  în cuantum de 0,2% ce se va calcula la suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere  “. 

 
Art. 2- Prezenta hotărâre, se comunică: 

  ●compartimentului taxe-impozite din cadrul Primăriei Peciu-Nou, 
●persoanelor în cauză şi cetăţenilor comunei prin afişare, 
●Instituţiei Prefectului Judeţul  Timiş; 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
NEGRU GRIGOR 

 
 
 
 

      Contrasemnează 
                          Secretar 

                  Viorica-Lidia Miatov 
 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” din totalul de 13mandate 



 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NR. 4580 / 25 .05.2010  
 
 
 
 

REFERAT  
 
 

  Subsemnatul Ioan Fărcălău , primarul comunei Peciu Nou , având în vedere faptul că în 

anul 2008 a fost aprobată HCL nr. 889 din 27.11.2008 prin care sa aprobat reducerea  majorărilor de întârziere 

pentru plata în afara termenelor prevăzute  în contractele de furnizare a serviciilor publice locale de alimentare 

cu apă, salubrizare, pază şi pompieri, de la 0,5%/zi la 0,1%/zi , şi art. 120   alin 7 din ORDONANTA nr. 92 din 

2003 privind Codul de procedura fiscala prevede că nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi 

de întârziere, şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale, propun să adoptaţi un proiect de hotărâre prin care 

cuantumul majorărilor de întărziere în cadrul contractelor de concesiune , închiriere şi vânzare să fie stabilit la 

valoarea de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere la fel ca şi în cadrul contactelor de servicii. 

 

 

Primar 

Ioan Fărcălău 

 


