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HOTĂRÂREA Nr. 89 
din 16 decembrie 2015 

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: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Domneşti; 
• Expunerea de motive a primarului; 
• 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. 
 
                  Preşedinte de şedinţă,     
                            Ștefan Costel           
                                                   
                                                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                                                                                   /Secretar 
                                                                                                                               Zanfir Maria 
 
Nr. 89 
Adoptată în şedinţa extraordinară din 16.12.2015 
Cu un nr. de 12 voturi 
Din nr. total de 12 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    
 


