
                                                                                                                     ANEXA    

 

Procedura  
privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca 

urmare a neplatii la termen a obligatiilor  fiscale restante datorate bugetului local  

de catre contribuabilii - persoane fizice din  Municipiul Husi, cu exceptia celor care 

desfasoara activitati economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, 

cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte 

persoane fizice care obtin venituri din activitati economice) 
                

                1. Dispoziţii generale 
                 (1) Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care, la data intrării în vigoare a 

prezentei proceduri, datorează majorări de întârzire bugetului local al municipiului Husi  pentru 

neachitarea impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor, calculate în limita termenului 

de prescripţie prevăzut de actele normative în vigoare . 

                     (2) Sunt exceptate persoanele fizice care desfasoara activitati economice (persoane 

fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, 

intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice asa 

cum sunt definite de Legea 227/2015 privind Codul fiscal ,cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

                 (3) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ – teritorială a municipiului Husi 

si va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local. 

 

                 2. Obiectivul, scopul  şi durata procedurii 
                Obiectivul prezentei proceduri constă în asigurarea autonomiei locale care are la bază 

dreptul de a acorda înlesniri la plată, prin care se urmăreste stimularea achitării voluntare de către 

contribuabili a obligaţiilor de plată restante la buget, cresterea gradului de colectare a impozitelor 

si taxelor locale, stimularea mediului economic si respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, 

aspect de care beneficiază întreaga societate. 

 

                 Prezenta procedură se aplică în perioada 01.08.2019-27.09.2019. 

 

               3. Baza legala  
                   (1)   Art.185 alin.(1) lit b) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, 

cu modificările si completările ulterioare. 

                   (2) art.184 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură fiscală,  

republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

                   (3) Autoritatea publică care implementează prezenta procedură este  UAT-

Municipiul Husi prin Direcţia Economica – Serviciul Impozite si Taxe. 

                   (4) Prezenta procedură este adoptată potrivit prevederilor art.185 alin.(6) din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, cu modificările si completările  lterioare. 

                  4. Beneficiarii  
                 Persoanele  fizice din  Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati 

economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice 



independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin din activitati economice 

asa cum sunt definite de Legea 227/2015 privind Codul fiscal ,cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

                 5. Condiţii de eligibilitate a procedurii 
                (1)  Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură, sunt cele prevăzute de Codul 

de procedură fiscală, în cuprinsul art. 185  alin. (1) lit. b), respectiv scutiri de majorări de 

întârziere reprezentând obligaţii bugetare. 

              (2) Scutirea se aplică în proporţie de 100 % pentru majorările de întârziere aferente 

obligaţiilor fiscale principale, dacă obligaţiile bugetare certe, lichide si exigibile, vor fi achitate la 

data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 27.09.2019, inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

                 (3) Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele fizice, care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

                 a)au achitat integral  de la intrarea în vigoare a prezentei  pâna la data de 

27.09.2019 toate obligatiile fiscale principale restante*;  

                 b)au achitat integral de la intrarea în vigoare a prezentei pâna la data de 

27.09.2019 sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu exceptia celor contestate 

pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendata; 

       Nota  *)Prin obligatii fiscale principale restante la data de 27.09.2019 se intelege 

obligatiile fiscale cu termene de plata scadente pana la data de 31 august 2019  si neachitate pana 

la aceasta data. 

             Prin obligatii fiscale principale restante, se intelege si sumele reprezentand amenzi 

exigibile, de orice fel, cu exceptia celor pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a 

aplicat amenda este suspendata. In acest caz, data exigibilitatii este: 

                     a) data comunicarii actului de individualizare a amenzii, in cazul amenzilor stabilite 

de organele fiscale din cadrul organelor competente; 

                    b) data primirii titlurilor executorii, in cazul amenzilor stabilite de alte institutii si 

transmise organelor competente in vederea executarii; 

                     c) data ramanerii definitive si irevocabile a hotararilor ce au ca obiect contestarea 

unor amenzi. 
                 

(4) Facilitatile prevazute la alin.(1) nu se acorda pentru obligatiile fiscale stinse prin 

poprire sau sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate. 

                  (5) În categoria creantelor bugetare accesorii, majorari de întârziere,  sunt cuprinse:  

                 a) majorarile de întârziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor,taxelor si 

altor venituri cuvenite bugetului local al municipiului Husi, calculate pâna la data platii integrale 

a debitelor;  

                  b) majorarile de întârziere stabilite prin acte de inspectie fiscala încheiate de catre 

inspectorii fiscali, pentru impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului local al municipiului 

Husi,calculate pâna la data platii integrale a debitelor; 

                c)  majorarile de întârziere stabilite prin acte de inspectie fiscala care au fost contestate 

potrivit legii si se afla în curs de solutionare la organele competente. 

 

           

 

 



     6. Modalitatea de implementare a procedurii 
                  (1) Pentru a beneficia de scutirea la plata, contribuabilii persoane fizice   pot depune, 

pâna la data de  27.09.2019 inclusiv, o cerere prin care solicita o situatie a obligatiilor fiscale de 

plata exigibile, care urmeaza a fi stinse, precum si a celor care intra sub incidenta facilitatii.  

                   (2) In termen de 5 zile de la data depunerii cererii,Serviciul Impozite si Taxe Locale 

din cadrul Directei Economice a Primariei Municipiului Husi  comunica contribuabilului situatia 

prevazuta la alin. (1). Pentru perioada 23.09.2019-27.09.2019  cererile se vor solutiona pana la 

data de 27.09.2019. 

                   (3) De la data comunicarii situatiei prevazute la alin. (1), se pot stinge prin plata sau 

compensare obligatiile principale restante , iar, in cazul stingerii, Serviciul Impozite si Taxe 

Locale  intocmeste borderoul de scadere. 

                   (4) In cazul in care contribuabilul achita obligatiile fiscale principale restante pana la  

data de 27 septembrie 2019 , inspectorii Serviciului Impozite si Taxe Locale din cadrul Directei 

Economice a Primariei Municipiului Husi verifica indeplinirea conditiilor prevazute de art. 1 si 2 

din prezenta  hotarare si emit  decizia de scutire la plata a  majorarilor de intarziere calculate 

pana la data platii, aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2019 si 

achitate pana la data de 27 septembrie  2019; 

                 (5) Decizia prevazuta la alin. (8) se intocmeste in doua exemplare, din care un 

exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la Serviciul Impozite si 

Taxe Locale din cadrul Directei Economice a Primariei Municipiului Husi   

                 (6) Modelul formularului "Decizie de scutire la plata a majorarilor de intarziere  

aferente obligatiilor fiscale principale restante” este prevazut in anexa care face parte integranta 

din prezenta expunere de motive . 

 

 

 

 
  
Nr. ________din __.___.2019                                                                   

DECIZIE 
de scutire la plata a  majorarilor de intarziere calculate pana la data platii, aferente 

obligatiilor fiscale principale restante la data de ____________ 
 
 Numele şi prenumele debitorului: __________________________ 

               Domiciliul : Romania, judeţul  Vaslui ,codul poştal 735100, municipiul Husi, 

str.____________________________, nr. ___,bl. _____, sc.___,et. __, ap __. 

               Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./ pasaport seria 

____nr.__________,CNP _____________________,tel./fax ____________,  

e-mail____________________,rol fiscal nominal unic nr. ____________ 

       In temeiul prevederilor : 



               -  art. 9 pct.3 Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la15 

noiembrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;    

                   -Titlului IX  “ Impozite si taxe locale “ din Legea 227/2015  privind Codul 

Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare ; 

                 -art. 20, alin. 1, lit.b) din  Legea 273/2006 privind finantele publice locale , 

modificata si completata; 

               - art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia 

publice; 

               -Capitlul IV  “ Înlesniri la plată”, art. 185, alin.(1), lit.(b) si alin.(6)  din  Legea 

207/20.07.2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

            - art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c) și art.139  alin.(3) lit.c) din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ; 

                  -H.C.L. nr .__________/___.07.2019  privind aprobarea scutirii la plata a 

majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor  fiscale 

restante datorate bugetului local  de catre contribuabilii - persoane fizice din  Municipiul 

Husi, cu excepita persoanelor fizice autorizate sa desfasoare o activitate economica 

(asociatiilor familiale , cabinete individuale si persoane fizice independente)  si 

intreprinderilor individuale   
 

 

Majorarile de întârziere 

datorate pentru neplata la 

termen a …. 

Suma Data achitarii 

creantei 

principale 

restante 

Data 

acordarii 

scutirii 

Impozit/taxa  cladiri     

Impozit/taxa teren    

Impozit auto    

Impozit auto marfa >12 tone    

Taxa salubrizare     

Taxa speciala pentru 

sitruatii de urgenta 

   

Taxa speciala de ecarisaj    

Chirie teren , spatiu , 

locuinta  

   

………………    

Total      

               

                Primar,                                                                               Director executiv, 

        ing. Ciupilan Ioan                                                                        Ec.Trofin Safta 

 

 

          Sef serviciul I.T.L.,                                                                              Intocmit, 

          Ec.Corozel Daniela                                                                     __________________ 

 

 

 

        Președinte de ședință,                                                  Secretarul Municipiului Huși,               

            Victor Blănariu                                                               jr.Monica Dumitrașcu 


