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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind anularea în cotă de 70 % a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor 
principale datorate bugetului local restante la 30 septembrie 2015 cu condiția achitării 

integrale a obligațiilor de plată până la data de 31 martie 2016 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă extraordinară de lucru 

 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a primarului comunei Domnești; 
• Raportul Biroului Impunere și Încasare Taxe și Impozite Locale, prin care se propune 
 acordarea unor facilități fiscale; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind 
 acordarea unor faciliățti fiscale; 
• Prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) si ale art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
 publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 

În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (4) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1.  Aprobă anularea în cotă de 70 % a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor 
principale datorate bugetului local restante la 30 septembrie 2015, inclusiv cu condiția 
achitării integrale a obligațiilor de plată până la data de 31 martie 2016, inclusiv pentru 
contribuabilii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

- Achită integral obligațiile de plată restante la data de 30 septembrie 2015, 
inclusiv până la data de 31 martie 2016, inclusiv; 
- Achită integral obligațiile de plată principale declarate suplimentar de 

contribuabil prin declarație rectificativa prin care se corectează obligațiile fiscale 
principale cu scadente anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv; 
- Depune cerere de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor principale până la 

data de 31 martie 2016, inclusiv. 
Art.2.  Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru obligațiile de plată rezultate 

din raporturi juridice contractuale. 
Art.3.  Cererea de anulare a majorărilor de întarziere se soluționeaza prin decizia de 

anulare a obligațiilor fiscale accesorii, emisă după achitarea integrală a obligațiilor de plată. 
Art.4.  Aprobă procedura de acordare a acestor facilități fiscale prevăzută în Anexa 

care face parte din prezenta hotărâre. 
Art.5.  Primarul comunei Domnești prin Biroul Impunere și Încasare Taxe și Impozite 

Locale, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

 
Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin                                  
 

 
 
 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                            /Secretar   

                                                                                                                      Zanfir Maria 



 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărîre privind anularea în cotă de 70 % a majorărilor de întârziere aferente 
obligațiilor principale datorate bugetului local restante la 30 septembrie 2015 cu condiția 

achitării integrale a obligațiilor de plată până la data de 31 martie 2016 
 

 
 
 În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind 
acordarea unor facilități fiscale;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Potrivit dispozițiilor art. 36 alin. (4) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile legale menționate mai sus în mod expres art. 12 alin. (2-
3) din OUG nr. 44/2015, este lăsat la latitudinea consiliilor locale să stabilească prin hotărâre, 
acordarea unor facilități fiscale, respectiv anularea, care vizează o cotă de până la 73,3% din 
majorările de întârziere, ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante 
datorate bugetelor locale, precum și procedura de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere 
stabilită potrivit alin. (2), astfel propun Consiliului Local al comunei Domnești spre dezbatere și 
aprobare, prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
BOȘCU NINEL CONSTANTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind anularea în cotă de 70 % a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor principale 
datorate bugetului local restante la 30 septembrie 2015 cu condiția achitării integrale a 

obligațiilor de plată până la data de 31 martie 2016 
 
 

         În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor 
facilități fiscale, legiuitorul face referire cu precădere la acordarea de facilități fiscale pentru 
anularea accesoriilor aferente obligațiilor de plată datorate bugetului de stat. 

         Prin acest act normativ s-a propus instituirea unor măsuri conjuncturale de acordare a 
unor facilităși fiscale prin care se urmărește stimularea achitării voluntare de către 
contribuabili a obligațiilor de plată restante la buget, maximizarea încasărilor bugetare, 
stimularea mediului economic și respectiv diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care 
beneficiază întreaga societate. 

         Art. 12 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2015 prevede faptul că facilitățile 
fiscale sub forma anulării unei cote din majorările de întarziere datorate ca urmare a 
neachitării la termen a obligațiilor de plată restante datorate bugetelor locale, se aplică dacă 
Consiliul Local stabilește, prin hotărâre, aplicarea prevederilor acestui act normativ și totodată 
se impune și aprobarea unei proceduri de acordare a anulării cotei din majorările de întarziere.  

         De asemenea, se impune și cota maxima de 73,3% până la care Consiliul Local poate 
acorda anularea majorărilor de întarziere. 

         Biroul Impunere și Încasare Taxe și Impozite Locale, susține acordarea facilităţilor 
fiscale pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente: 

-  obligaţiilor de plată  principale  restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, 

- obligaţiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie 
rectificativă prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe anterioare datei 
de 30 septembrie 2015, inclusiv, 

-  obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv şi 
stinse până la această dată, 

- Stabilirea termenului limită până la care contribuabilii să poată depună cererea de anulare a 
cotei din majorările de întarziere aferente obligațiilor principale restante la data de 30 
septembrie 2015, inclusiv până la 31 martie 2016, inclusiv.  

- Până la data de 31 martie 2016, inclusiv – dacă contribuabilul achită integral obligațiile de 
plată restante la data de 30 septembrie 2015, inclusiv și depune cerere de anulare a 
accesoriilor aferente acestora până la data de 31 martie 2016, inclusiv, susținem anularea cotei  
de 70% a majorărilor aferente obligațiilor principale restante la data de 30 septembrie 2015, 
inclusiv. 

 

 

 



        Susținem această propunere pentru a impulsiona contribuabilii să achite obligațiile de 
plată datorate bugetului local, mai ales că în acest moment, în situația încasării veniturilor 
proprii, suma reprezentând rămășita datorată de contribuabili este egală cu cea a majorărilor 
aferente. Astfel considerăm că aplicarea acestei cote este benefică pentru bugetul  local. 

       În scopul prevenirii acumulării de noi datorii la bugetul local, pentru a stimula 
achitarea voluntară de către contribuabili a obligațiilor de plată restante și pentru 
maximizarea încasărilor la bugetul local, susținem aprobarea prezentul proiect de hotărâre 
în forma prezentată. 

 

 

/Șef Birou Impunere și Încasare Taxe și Impozite Locale,  
Insp. Pr. Ion Marinela  

 


