
Margitta municípium Helyi Tanácsa 

Bihar megye 

Határozat 

A 2018.december 31-re hátramaradt járulékok kifizetés felfüggesztésének 
jóváhagyására, tartozások a helyi költségvetésbe Margitta municípium  területének az 
adófizetők által. 

Figyelembe véve: 

-a polgármester szakjelentését, kezdeményező minőségben, amely a2019.08.22-én/  579 
beiktatva, 2019.08.22-ből. 

- az adók és illetékek szakjelentése, amelyet Ciarnau Mihaela iktatott be 5821-es szám alatt, 
2019.08.23-án. 

- a tanácsadó jellegű értesítése a Költségvetési Finanszírozási és köz és magántulajdont 
adminisztráló Bizottságnak 

- a jogi téma, azaz az előírások. 

A 32-es cikkelye a 6-os Sürgősségi Kormányrendeletnek, 2019.július 31-ből, amely a 
létesítése bizonyos fiskális kedvezményeknek. 

-az 5-ös cikkelye az 1. Bekezdés a pontja és 2.bekezdés 16-os cikkelyének 2bekezdésének 20-
as cikkelyének 1. Bekezdésének b, 27-es cikkelyének 2006-os/273, amely a közfinanszírozást 
illeti, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 

-az 1-es cikkelye az 52/2003-as Törvénynek, amely a közigazgatás átláthatósági 
döntéshozatalát illeti,  

-a 7-es cikkelye a  2003-as/52 Törvényt illetően, amely a közadminisztrációra vonatkozó 
döntéshozatali átláthatóságot illeti. 

 Figyelembe véve a 185-ös cikkely 1. Bekezdésének b betűje és a 6-os bekezdése a 2015-
ös/207amely a Fiskális eljárást, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 

Megvalósítva a hirdetés közlését, 2019.augusztus 22-ből, a www.marghita.ro honlapon, amely 
a projekt kidolgozását illeti a Helyi Tanácsnak, amely elfogadását illeti a fiskális 
kidolgozását, amely áll a kamatok felmentéséből, a Margittai munícipium adminisztratív- 
területi, a 7-es előírás kontextusából, újrakiadva, a kifüggesztés, amely a közönséget illeti,  

A 139-es cikkely 3-as bekezdésének c pontja, ugyanúgy, mint a 196-os cikkely 1.bekezdés, 
újrakiadva és kifüggesztve a Margittai munícipium előírásait illetően és az 2019-es/ 
57Sörgősségi Kormányrendeletet,  

Margittai munícipium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésre, 2019.09.26-ból. 



Határoz 

1.Cikkely: elfogadják az érvénytelenítési folyamatát az őt megillető járulékos viszamaradt fő 
költségvetésnek, 2018.12.31-ből, azaz, a helyi költségvetetés tartozása 2018.12.31-ből, 
beleértve ezt az évet is, a helyi költségvetésnek köszönhetően az adóköteles felek jóvoltából, 
Margitta adminisztratív területi egységeinek hatásköréből, a melléklet szerint, mely a jelen 
határozat szerves részét képezik. 

2.Cikkely: a folyamatnak előírásait, mely az 1.cikkelyt illeti, a jelen határozatnak érvénybe 
léptetésekor alkalmazzák. 

3.Cikkely: a jelen határozat megvalósításával megbízzák Margitta municípium 
polgármesterét, az Adók és illetékek Szolgáltatását, a polgármester szakjelentésének keretén 
belül. 

4.Cikkely: A jelen határozatot közlik a Margitta-i municípium Titkárságával, Margitta 
municípium polgármesterével, a Bihar megyei Prefektúra Intézményével, az Adók és illetékek 
Szolgáltatással, továbbá köztudomásra hozzák. 
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