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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 13 consilieri 

 

HOTARAREA NR.167 
privind aprobarea scutirii la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a 

neplatii la termen a obligatiilor  fiscale restante la data de 30.09.2014  datorate 

bugetului local  de catre contribuabilii - persoane fizice si juridice din  Municipiul 

Husi 

 

 

        Consiliul Local al Municipiului Husi , judetul Vaslui : 

 

         Avand in vedere : 

 expunerea de motive privind aprobarea scutirii la plata a majorarilor 

de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor  

fiscale restante la data de 30.09.2014 datorate bugetului local  de 

catre contribuabilii - persoane fizice si juridice din  Municipiul Husi; 

 raportul de avizare al Comisiei  juridica si de disciplina, pentru 

administratie publica  locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti . 

 raportul de avizare al Comisiei  de studii, prognoze si programe 

economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si 

comert. 

 raportul de avizare al Comisiei pentru agricultura, cadastru, fond 

funciar, protectia mediului inconjurator .                                

 raportul de avizare al Comisiei  pentru invatamant, culte, tineret, 

turism, sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie. 

           Luand in considerare prevederile : 

               - prevederile 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 “ - Capitolul X din Legea 571/2003 

privind Codul Fiscal,cu modificarile si completariel ulterioare ; 

              - Hotararii Guvernului  nr. 44/2004 privind aprobarea  Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 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; 
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            In conformitate cu prevederile Capitlului IV  “ Înlesniri la plată”, art. 125, 

alin.(2), lit.(d) din  Ordonanţă nr. 92 din 24 decembrie 2003 , privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile  

H.G. nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei 

Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 In temeiul art. 36 alin. (4) lit. (c) si 45 alin. (2) lit. ( c) din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicata ; 

     

            H O T A R A S T E : 

             Art.1.(1) Se aproba scutirea la plata a majorarilor de intarziere calculate ca 

urmare a neplatii la termen a obligatiilor  fiscale restante la data de 30.09.2014 

datorate bugetului local  de catre contribuabilii - persoane fizice si juridice din  

Municipiul Husi, care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:  

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

24.12.2014 toate obligatiile fiscale principale restante la data de 30.09.2014*;  

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

24.12.2014 toate obligatiile fiscale principale curente, datorate dupa data de 

30.09.2014  si accesoriile aferente acestora **;  

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

24.12.2014 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 24.12.2014  se 

inteleg obligatiile fiscale cu termene de plata scadente pana la data de 30  septembrie  

2014 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. 

 

           **)Prin obligatii fiscale principale curente datorate dupa data de 30.09.2014 

la data de 24.12.2014  se inteleg obligatiile fiscale cu termene de plata scadente dupa 

data de 30  septembrie 2014 si neachitate pana la aceasta data. Contribuabili vor achita 

impreuna cu debitele curente de plata  si majorarile de intarziere calculate incepand cu 

data de 01.10.2014 pana la data platii sau pana la 24.12.2014. 

          (2)    Facilitatile prevazute la alin.(1) nu se acorda pentru obligatiile  

fiscale stinse prin poprire sau sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate. 

 



          Art.2.  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. 

 

          Art.3. (1) Pentru a beneficia de scutirea la plata, contribuabilii persoane fizice  

si persoane juridice pot depune, pâna la data de 24.12.2014 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), (model anexa 2 la prezenta hotarare). 

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

plata sau compensare obligatiile principale restante , obligatiile curente datorate dupa 

data de 30.09.2014 curente si accesoriile calculate la obligatiile curente , iar in cazul 

stingerii, Serviciul Impozite si Taxe Locale  intocmeste borderoul de scadere. 

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

data de 30.09.2014 precum si obligatiile de plata curente datorate dupa data de 

30.09.2014 (inclusiv accesoriile de plata calculate pentru obligatiile curente) pana la  

data de 24 decembrie 2014 , 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 pentru obligatiile principale 

restante la 30.09.2014   si achitate pana la data de 24 decembrie 2014; 

          (5) Decizia prevazuta la alin. (4) 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   

           Modelul formularului "Decizie de scutire la plata a majorarilor de intarziere  

aferente obligatiilor fiscale principale restante” este prevazut in anexa nr.1 care face 

parte integranta din prezenta  hotarare .  

           Art.4. – Prezenta hotarâre intra în vigoare începând cu data de 01 octombrie 

2014.  

          Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.  

 

                                                                               HUSI ,  25 septembrie   2014  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                Contrasemneaza, 

       Hoha Gheorghe                                                    Secretarul municipiului Husi 

                                                                                            jr.Monica Dumitrascu 

 

 


