
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
Consiliul Local

HOTĂRÂREA
Nr. 24 din 30.06.2017

aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente
obligațiilor bugetare datorate de către persoanele fizice care au calitatea de

contribuabili la bugetul local al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava

Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:

-Expunerea de motive nr. 3102 din 4.05.2017 a d-lui Toma Ioan -Pavel – Primarul comunei
Pîrteștii de Jos, județul Suceava;
-Raportul compartimentului de specialitate nr. 3104 din data de 4.05.2017 ;
-Raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local prin care avizează proiectul de
hotărâre;
-Prevederile art. 185 alin.(1) lit.b) și ali.(6) din Legea nr. 207/20.07.2015-Codul de Procedură
Fiscală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), (2) lit. (b), alin. (4) lit. c) şi a art. 45 coroborat cu
art.115 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Procedura de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere
aferente obligațiilor bugetare datorate de către persoanele fizice care au calitatea de
contribuabili la bugetul local al comunei Pîrteștii de Jos, jud.Suceava, conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Primarul, prin Compartimentul financiar -contabil, taxe și impozite și achiziții publice
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Strugariu Toader

Control financiar preventiv Avizat
pentru legalitate, Consilier superior
Secretar comună,



Gorcea Mihaiela Ciornei
Laura

Anexa la H.C.L. nr. 24/30.06.2017

PROCEDURA
de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor -bugetare constând în

impozite şi taxe locale datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza unităţii
administrativ teritoriale a Comunei Pirtestii de Jos conform prevederilor din Legea 207 /2015 privind

Codul de procedură fiscală, în cuprinsul art. 185 alin (6).

Dispoziţii generale

Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care, la data intrării în vigoare a prezentei
proceduri datorează majorări bugetului local a Comunei Pirtestii de Jos pentru neachitarea impozitelor
şi taxelor locale calculate , prevăzut de actele normative în vigoare.

Obiectvul şi scopul procedurii

Este reprezentat de atragerea de venituri la bugetul local , stimularea
achitării voluntare de către contribuabili a obligaţiilor de plată restante la buget, maximizarea
încasărilor bugetare precum şi respectarea principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirea în
mod nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilitaţilor fiscale.

Durata aplicării procedurii

Prezenta procedură se aplică pina la – 15.12.2017 inclusiv. Beneficiarii
Persoanele fizice care au calitatea de contribuabil al bugetului local a Comunei Pirtestii de Jos care la
data intrarii in vigoare a prezentei proceduri si pe perioada derularii ei , respectiv pina la data de
31.10.2017, data limita de achitare a obligatiilor principale , au evidentiate in rolul fiscal impozite si
taxe locale si/sau majorari de intirziere aferente datorate bugetului local al comunei Pirtestii de Jos.

Condiţii de eligibilitate a proceduri
Scutirea se aplică în procent de 100% majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor principale

restante .
Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele fizice, care îndeplinesc

cumulativ următoarele condiţii:

1. depun cerere pentru scutirea de la plata majorărilor de întârziere -se aplica pentru toate creanţele
fiscale principale neachitate la termenele scadente, aflate în sold la 31.10.2017, reprezentând impozitul
pe clădiri, impozitul pe mijlocul de transport, impozitul/taxa folosinţă teren, taxa salubrizare pina la
data de 15.12.2017,

2. vor achita pana la 31.10.2017 toate creanţele fiscale principale neachitate la termenele scadente,



3. amenzile existente la rolul fiscal vor fi achitate cu prioritate înaintea celorlalte creante fiscale
neachitate, respectiv impozitul pe clădiri, impozitul pe mijlocul de transport, impozitul/taxa folosinţă
teren, potrivit art.165 alin.2 Cod Procedura Fiscala

4. prezintă chitanta care să ateste achitarea debitelor restante, respectiv achitarea tuturor obligaţiilor,
reprezentând chirii, redevenţe şi orice alte taxe

Modalitatea de implementare a procedurii

Pentru a beneficia de scutirea de la plata majorărilor de întârziere contribuabilii persoane fizice
vor depune la registratura instituţiei până la data de 15.12.2017 inclusiv, o cerere, la care vor anexa
documente justificative, respectiv: ordine de plată, chitanţe, note de compensare .

Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorărilor de
întârziere, în proporţie de 100% aferente obligaţiei fiscale achitate integral pe feluri reprezentând
impozitul pe clădiri, impozitul pe mijlocul de transport, impozitul/taxa folosinţă teren , taxa salubrizare.

Cererea privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor, taxelor locale,
va fi analizată de către personalul Compartimentului financiar-contabil, taxe și impozite locale și
achiziții publice responsabil cu evidența taxelor și impozitelor, în termen de 10 zile de la data
înregistrării și verifică achitarea integrală a impozitelor și taxelor restante În urma analizei
efectuate, se va întocmi un referat de către responsabilul cu evidența impozitelor și taxelor locale
precum și de către coordonatorul/șeful compartimentului, care va fi supus spre aprobare Primarului
Comunei Pîrteștii de Jos, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre a Consiliului Local.

În baza referatului de acordare/neacordare, se va emite de către compartimentul de specialitate,
Decizia privind acordarea/neacordarea facilităţii. Operarea efectivă a facilităţilor acordate se va efectua
în baza referatului aprobat de către Primarul Comunei Pîrteștii de Jos şi a deciziei de calcul a
majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor, datorate bugetului local pentru care sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta procedură, după care vor fi scăzute din evidenţele fiscale,
despre acest lucru fiind înştiinţată persoana fizică care a depus cererea.

Primar, Compartiment financiar-contabil,taxe și impozite locale
și achiziții publice

Consilier superior, Inspector principal,
Toma Ioan Pavel Gorcea Mihaiela Pahomi Viruța


