In urma unei analize facute de la inceputul anului si pana in prezent, sunt din ce in ce mai multi
contribuabili, societati comerciale si cetateni privati care sunt in imposibilitatea de a-si plati
taxele, iar conform legii, penalitatile cresc mult. Pentru a veni in sprijinul persoanelor juridice care
isi desfasoara activitatea pe raza orasului Bocsa, dar au datorii la bugetul local am initiat un
proiect de hotarare prin care acestia beneficiaza de anumite facilitati, daca angajatii lor sunt din
Bocsa. Desi este o perioada nu usoara pentru toti dintre noi din punct de vedere economic,
consider ca este necesara o masura de sustinere a investitorilor care asigura locuri de munca
bocsenilor. Si prin cel de al doilea proiect de hotarare, sustinem economia locala. Persoanele
fizice si persoanele juridice beneficiaza de sprijinul Primariei orasului Bocsa pentru a-si achita
taxele la bugetul local. Cei care platesc taxele restante si cele pe anul in curs, SUNT SCUTITI
DE PENALITATILE acumulate anterior. Prin initierea acestor masuri dorim sa degrevam
investitorii si contribuabilii locali de datoriile acumulate, desi este un efort financiar pentru
Primarie. Scopul nostru este sa mentinem investitorii si sa aducem altii noi, iar pentru ca acest
lucru sa se intample, trebuie facute eforturi din ambele parti.Cu toate ca ne aflam intr-un context
economic dificil, Primaria, prin aceste hotarari ale Consiliului Local, ce sunt valabile din data de
28.05.2015 pana in 31.12.2015, doreste sa-si aduca aportul in sprijinul tuturor. Doresc sa
mentionez,ca nu toate primariile initiaza astfel de masuri avantajoase,care ajuta la colectarea
sumelor pentru datorii in timp util, desi nu numai cetatenii au de castigat, ci si Bugetele Locale,
deoarece diferentele neplatite sunt suportate din fondurile proprii. Cresterea numarului
datornicilor la primarie nu ne avantajeaza cu nimic, dimpotriva, noi ne dorim ca tot mai putini
cetateni sa fie datori si telul nostru este ca ei sa o duca mai bine, motiv pentru care am adoptat
aceste hotarari.Aceste masuri ce vin in sprijinul tuturor contribuablililor, sunt de natura
economica, si nu sociala.

