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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  
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HOTARAREA NR.103 
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 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 datorate 

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

                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; 

            In conformitate cu prevederile Capitolului 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, cu modificarile si completarile ulterioare; 

     

 
                H O T A R A S T E: 
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             Art. 1.   

(1)  Se aproba scutirea 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 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 30.03.2013 toate obligatiile fiscale principale restante*;  

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

data de 30.03.2013 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 30.03.2013 se intelege obligatiile 

fiscale cu termene de plata scadente pana la data de 30 martie 2013 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. 

(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 30.03.2013 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). 

                   (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 30 martie 2013, inspctorii Serviciul 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 emite decizia de scutire la plata a 

majorarile de intarziere calculate pana la data platii, aferente obligatiilor fiscale principale 

restante la data de 30 martie 2013 si achitate pana la data de 30 martie 2013; 

                 (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 stingere la plata a majorarilor de intarziere 

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

integranta din prezentul proiect de hotarare. 

 

                Art.4. – Prezenta hotarâre intra în vigoare începând cu data de 21 decembrie 

2012 ;  

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

municipiului Husi. 

 

                                                                                          

                                                                                     HUSI, 20 decembrie 2012  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                    Contrasemneaza, 

            Nicoleta Rotariu                                            Secretarul municipiului Husi  

                     jr.Monica Dumitrascu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   ANEXA   

la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi  

nr.103 din 20.12.2012 

 

 

 

Romania 

Judetul Vaslui 

Primaria Municipiului Husi 
Cod de inregistrare fiscala 3602736 

Husi, strada 1 Decembrie nr.9 

Cod postal       735100 

Telefon            0235/  480204 

Fax                   0235/  480126 

E-mail      veniturifizice@primariahusi.ro 

 

Nr. ________din __.___.201_                                                                    

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

obligatiilor fiscale principale restante la data de ____________ 
 

 Numele şi prenumele/denumirea debitorului: __________________________ 

               Domiciliul/sediul: 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.__________,nr. Registrul Comertului ________________,CNP 

_____________________,CF__________________________,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 “ - 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; 

                -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; 

 - art. 36 alin. (4) lit. (c) si 45 alin. (2) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata ; 

-H.C.L. nr .__________/___.___.2012 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 si juridice din  Municipiul Husi, se scutesc la plata 

urmatoarele majorari de intarziere: 
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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 urgent 

   

Taxa speciala de ecarisaj    

Chirie teren    

Chirie spatiu alta 

destinatie 

   

Chirie locuinta     

………………    

Total      

 

 

 

 

                 Primar,                                                                                        Director executiv, 

        ing. Ciupilan Ioan                                                                                  ec.Trofin Safta 

 

 

 

                 Sef serviciul Impozite si Taxe Locale,                                Intocmit, 

                                 Ec.Corozel Daniela                                       __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Presedinte de sedinta,                           Secretarul Municipiului Husi, 

 

                      Nicoleta Rotariu                                         jr.Monica Dumitrascu  

 

 
   
 

 
 


