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PROIECT 

 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente obligatiilor 

bugetare, constând în impozite şi taxe locale, redevențe si chirii datorate bugetului local de catre 

persoanele fizice de pe raza UAT Techirghiol în anul 2021 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de ...............,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. Primar 

– Soceanu Iulian-Constantin, avizul Comisiilor pe domenii de specialitate nr.1. 

            Având în vedere: 

- H.C.L. nr.147/2020 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021, 

- Prevederile Art.22, art.185 alin.1, lit.b din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura 

Fiscala; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

- H.G. nr.1/2016, O.U.G. nr. 77/2014, 

Văzând prevederile art. 129, alin. 1 şi 4, lit. c , art. 196, alin. 1, lit. a din Legea 227/2015 

privind Codul Fiscal si din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

In temeiul prevederilor art. 139. alin 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

        

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 – Se aprobă procedura de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente 

obligatiilor bugetare, constand în impozite şi taxe locale, redevenţe si chirii datorate bugetului 

local de catre persoanele fizice de pe raza UAT Techirghiol în anul 2021, conform anexei – parte 

integrantă la prezenta. 

 

Art.2 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica instituţiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

  Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …. voturi pentru…. voturi împotrivă, … 

abţineri, din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

Techirghiol, astăzi ________________ 

 Nr. ________ 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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Nr. ................. din ............................... 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea procedurii de scutire de la plata 

majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite şi taxe locale, 

redevențe si chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza UAT 

Techirghiol în anul 2021 

 

 

   

Având în vedere impactul pozitiv pe care l-a avut intrarea in vigoare a hotararii 

precedente privind scutirea majorarilor de intarziere in conditiile aprobate şi necesitatea acordarii 

unor sanse de redresare contribuabililor afectati de criza provocata de SARS-CoV-2, in vederea 

evitarii deschiderii procedurilor de insolventa sau executare silita, care pot fi in acest moment 

lipsite de eficienta, propun si in acest an scutirea  de la plata majorărilor de întârziere aferente 

obligatiilor bugetare, constand în impozite şi taxe locale, redevenţe si chirii datorate bugetului 

local de catre persoanele fizice de pe raza UAT Techirghiol.  

Prezenta procedura se va aplica până la data de 30.06.2021. 

        

 

PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN  
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Biroul  Impozite,Taxe si Executare Silita                     Nr. 592 din 14.01.2021 

       

 

                                                                     VIZAT, 

          PRIMAR, 

        SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea de  facilitati fiscale la plata accesoriilor aferente  obligatiilor  bugetare 

principale (taxe si impozite locale, concesiuni(redevente), chirii) restante la data de 30.06.2021-anulare accesorii 

     1. TEMEIUL DE FAPT:  

 

      Avand in vedere: 

        -Necesitatea obtinerii de venituri cu celeritate la bugetul local in anul fiscal 2021, in vederea 

optimizarii activitatilor desfasurate in cadrul institutiei. Prezenta propunere a fost initiata in urma 

analizarii impactului pozitiv pe care l-a avut intrarea in vigoare a hotararii precedente privind 

scutirea majorarilor de intarziere . 

    -Sustinerea resurselor finaciare ale contribuabililor, dar si a bugetului local in vederea 

asigurarii cheltuielilor in anul in curs, in contextul evolutiei situatiei epidemiologice 

intenationale determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

        -Necesitatea acordarii unor sanse de redresare contribuabililor afectati de criza provocata de 

SARS-CoV-2, in vederea evitarii deschiderii procedurilor de insolventa sau executare silita, care 

pot fi in acest moment lipsite de eficienta. 

     

 

     2. TEMEIUL DE DREPT:  

 

     - HCL nr.147/2020 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021 

     - Art.22, art.185 alin.1, lit.b din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala; 

     Stingerea creanțelor fiscale: Creanțele fiscale se sting prin plată, compensare, executare silită, 

scutire, anulare, prescripție, dare în plată și prin alte modalități prevăzute expres de lege. 

    Art. 185 , alin.1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala; Instituirea 

posibilității acordării înlesnirilor la plată de către organul fiscal local :  La cererea temeinic 

justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligațiile fiscale restante 

următoarele înlesniri la plată:  (b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere. 

     - Art. 16 alin.2, art.20 alin. 1, lit. b si art.27 din Legea 273/2006 privind finantele publice 

locale: Autorităţile administraţiei publice locale au competenta stabilirii nivelurilor impozitelor 

şi taxelor locale, în condiţiile legii.  

     - Art. 20, lit. b din Legea 273/2006 privind finantele publice locale: Rolul, competentele şi 

responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale : stabilirea, constatarea, controlul, 

urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a oricăror alte venituri ale 

unităţilor administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, în condiţiile legii;    
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     - Art. 27 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale : 

Impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile legii.  

     

     - Art. 129 alin. 4, lit. c / Codul Administrativ Consiliul Local stabilește și aprobă impozitele și 

taxele locale, în condițiile legii;  

 

    3. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE:  

 

   -Stimularea conformarii voluntare a contribuabililor la plata obligatiilor bugetare, maximizarea 

incasarilor bugetare si diminuarea arieratelor la bugetul local 

 

    4. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE: 

 

    -H.G.1/2016 privind Normele de aplicare a Codului Fiscal 

    -Titlul IX in Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 

   - O.U.G. nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale   

 

    5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI: propunem aprobarea procedurii referitoare la acordarea de 

facilitati la plata a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite, 

taxe locale, redevente si chirii datorate bugetului local de catre persoanele fizice  care au 

calitatea de contribuabil pe raza U.A.T. Techirghiol, conform Anexei Nr.1. 

      

 

    6 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE : Extras Legea 227/215 Codul Fiscal, Legea 207/2015,  

 

 

 

 

          

Secretar General Sef Serviciu Financiar 

Economic 

CBIT Intocmit/Luat la cunostinta 

Dr. Jr. PAROSANU 

NICULINA 

VALEANU VIOREL  REGEP ELIS 

ILIE HILDA 

UNGUREANU VALENTINA 

MIHAI STEFAN 

MITREA MIHAI 

BOGATEANU IOANA 

OMER APIZE 

 

 

Anexa Nr.1 la Raportul de specialitate Nr.592/14.01.2021 

Procedura de aplicare a facilitatilor fiscale cu privire la plata majorarilor/penalitatilor de 

intarziere privind obligatiile bugetare constand in impozite, taxe locale, redevente si chirii 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
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datorate bugetului local de catre persoanele fizice care au calitatea 

de contribuabil pe raza U.A.T. Techirghiol 

     Art.1. Dispozitii generale 

 

      1. Prezenta procedura se aplica persoanelor fizice care la data intrarii in vigoare a prezentei 

hotarari datoreaza bugetului local al orasului Techirghiol majorari de intarziere aferente 

obligatiilor bugetare principale, respectiv impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor, 

altor obligatii restante la plata, datorate bugetului local. 

      2. Aceasta procedura nu se aplica pentru accesoriile (dobanzi, penalitati, majorari) achitate 

anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari 

        3. Prezenta procedura se aplica pe raza UAT Techirghiol si intra in vigoare la data aprobarii 

prin hotarare a Consiliului Local Techirghiol. 

 

     Art.2 Obiectivul si scopul procedurii 

 

     1.Obiectivul prezentei proceduri consta in stimularea achitarii voluntare de catre contribuabili 

a obligatiilor de plata restante la buget, maximizarea incasarilor bugetare. 

 

     Art.3 Durata de aplicare a procedurii 

 

     1. Prezenta procedura se va aplica incepand cu data aprobarii si pana la data de 30.06.2021 

    2. Facilitatea se va aplica majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare 

principale dupa cum urmeaza: 

  -100 % scutire la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare 

principale(impozite si taxe locale, chirii, redevente, alte obligatii la bugetul local), daca 

obligatiile bugetare principale vor fi achitate integral pana la data de 30.06.2021 inclusiv 

obligatiile bugetare principale aferente anului 2021 precum si sumele datorate cu titlu de amenzi 

, luate in debit pana la data de 30.06.2021 

 

 

 

     Art.4 Beneficiari si bugetul estimat 

 

     - Numarul de beneficiari estimat este de aproximativ 500 persoane fizice 

     - Valoarea totala a facilitatii estimate va fi de aproximativ 300.000 lei 

 

     Art. 5 Conditii de eligibilitate a procedurii 

 

 1. Facilitatile ce vor fi acordate prin prezenta procedura sunt cele prevazute de Codul de 

Procedura Fiscala, in cuprinsul art.185, alin.1, lit.b, respectiv scutiri la plata majorarilor / 

penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare principale – impozite si taxe locale, 

chirii, redevente, alte obligatii la bugetul local. 

      2. Pot beneficia de facilitati prevazute in prezenta procedura persoanele fizice care sting 

integral pana la data formularii cereri dar nu mai tarziu de 30.06.2021, obligatiile bugetare 

principale, constand in impozite si taxe locale, chirii, redevente , amenzi contraventionale alte 

obligatii la bugetul local exigibile pana la data de 30.09.2021 datorate bugetului local si depun 

cererea pana la data de 30.06.2021 pentru a beneficia de aceste facilitati. In acest caz persoanele 
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fizice beneficiaza de 100%  scutire la plata majorarilor/penalitatilor de 

intarziere aferente obligatiilor bugetare principale. 

   3. Daca persoanele fizice au mai multe tipuri de obligatii bugetare la bugetul local al Primariei 

oras Techirghiol si fac plata integrala a debitelor de baza restante si curente a unui tip de impozit, 

taxa, redeventa sau chirie prezenta procedura de acordare a facilitatii se va aplica in mod 

corespunzator numai pentru majorarile de intarziere aferente respectivului impozit, taxa, chirie 

sau redeventa.       

   4. Pentru a beneficia de de facilitatea prevazuta in prezenta procedura persoanele fizice vor 

depune in termenul prevazut, respectiv pana la data de 30.06.2021, o cerere temeinic justificata 

la care se vor anexa urmatoarele 

      -copie act de identitate 

      -dovada achitarii obligatiilor fiscale principale 

      -sumar de plata 

    5. Cuantumul facilitatii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorarilor de 

intarziere aferente impozitului, taxei, chiriei, redeventei, sau altui venit la bugetul local, achitate  

integral, in conditiile prezentei proceduri. 

   6. Cererea si documentatia privind acordarea facilitatilor la plata a majorarilor/penalitatilor de 

intarziere va fi analizata si verificata in maxim 30 zile lucratoare de la data inregistrarii in cadrul 

Compartimentului Financiar Economic din cadrul Primariei oras Techirghiol.  

  7. In urma analizei efectuate, se va intocmi un referat privind acordarea sau neacordarea 

facilitatii. Documentatia impreuna cu referatul va fi inaintata spre aprobare Primarului oras 

Techirghiol, fara a fi necesara aprobarea fiecarei cereri prin hotarare a Consiliului Local. In baza 

analizei si a referatului de acordare  sau neacordare  de catre biroul de specialitate din cadrul 

Compartimentului Financiar-Economic, se va emite decizia privind acordarea/neacordarea 

facilitatii. 

    8. Operarea efectiva a facilitatilor acordate(anularea accesoriilor) va fi efectuata pe baza 

referatului aprobat de catre Primar si a sumarului de plata ce contine majorarile de intarziere 

aferente impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor si altor taxe pentru care sunt indeplinite 

conditiile din prezenta procedura.  

 

 

                       Primar 

        SOCEANU IULIAN CONSTANTIN 

 

Secretar General Sef Serviciu Financiar 

Economic 

CBIT Intocmit/Luat la cunostinta 

Dr. Jr. PAROSANU 

NICULINA 

VALEANU VIOREL  REGEP ELIS 

ILIE HILDA 

UNGUREANU VALENTINA 

MIHAI STEFAN 

MITREA MIHAI 

BOGATEANU IOANA 

OMER APIZE 

 

Anexa Nr.2 la Raportul de specialitate Nr. 592 / 14.01.2021 
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CERERE PRIVIND ACORDAREA FACILITATILOR LA 

PLATA OBLIGATIILOR BUGETARE 

 Domnule PRIMAR 

 Subsemnatul_______________________________________avand 

CNP____________________ 

Domiciliat in 

loc.________________________________str.______________________________Nr_____ 

Bl___,Sc___, Ap___, legitimat cu C.I./B.I , Seria____, Nr___, tel_____________,e-

mail_______________ 

 Solicit acordarea facilitatii la plata a majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor 

bugetare, asa cum sunt prezentate in H.C.L. Nr.______/__________________, constand in: 

 Creante fiscale aferente bunurilor aflate in proprietatea mea sau in proprietatea statului date ם     

spre folosinta. 

 

     A. Pentru bunuri imobile (cladiri si terenuri) aflate la adresele  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      B. Pentru mijloace de transport 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Creante nefiscale aferente bunurilor proprietate de stat date spre folosinta in baza unui ם       

contract/abonament/acord nr.____________/__________________ 

         Pentru bunurile imobile (cladire si terenuri) aflate la adresele: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

          Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile Codului Penal referitoare la 

declaratia mincinoasa, ca la data prezentei cereri nu am de declarat modificari ale materiei 

impozabile fata de ultima declaratie depusa la organul fiscal. 

 

            Data___________________                                 Semnatura_________________   

      Nota: Cererea va fi insotita de o copie a CI/BI 

    Prezenta Anexa face parte integranta dn Raportul de Specialitate Nr. _____/_____________ 

Secretar General Sef Serviciu Financiar 

Economic 

CBIT Intocmit/Luat la cunostinta 

Dr. Jr. PAROSANU 

NICULINA 

VALEANU VIOREL  REGEP ELIS 

ILIE HILDA 

UNGUREANU VALENTINA 

MIHAI STEFAN 

OMER APIZE 

MITREA MIHAI 

BOGATEANU IOANA 

Anexa Nr. 3 la Raportul de specialitate Nr. 592/ 14.01.2021 
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DECIZIE 

privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor 

 
   Având în vedere Cererea nr.______________din data_______________privind contribuabilul: D-na        

(Dl)_______________________________,domiciliul________________________________________, 

CNP______________________ 

        Prevederile art.22/art.185 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala 

        Prevederile HCL nr. ______ din data ___________.  

        Se aprobă/respinge cererea de anulare a accesoriilor reprezentând : 
 

Nr. Crt. Tip impozit/Taxă Accesorii (lei) 

   

   

 Total  

 
     Anularea accesoriilor operează la data îndeplinirii de către contribuabil a obligaţiilor de plată 

prevăzute in HCL Techirghiol Nr.____/_______  

     Respingerea cererii este motivată de:___________________________________________________  

     Prezenta decizie este valabilă până la data de 15.12.2021. 

     Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie conf. art. 270 din Legea 207/2015, 

care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent. 

 

   Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 

   Contribuabil/Reprezentant/Împuternicit/_______________________________________  

   CNP/CIF___________________, B.I./C.P.I/C.I./seria __________ nr.__________________  

   Semnătura contribuabil_______________________ 

  

   Data ______________sau 

   Nr. şi data confirmării de primire___________/_____________ 

 

   *Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE ) 

2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră 

în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu caracter personal în condiţiile 

prevăzute de Regulamentul ( UE ) 2016/679. 

 

Secretar General Sef Serviciu Financiar 

Economic 

CBIT Intocmit/Luat la cunostinta 

Dr. Jr. PAROSANU 

NICULINA 

VALEANU VIOREL  REGEP ELIS 

ILIE HILDA 

UNGUREANU VALENTINA 

MIHAI STEFAN 

MITREA MIHAI 

BOGATEANU IOANA 

OMER APIZE 
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