
 R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

P R I M A R U L    C O M U N E I    S U D I Ţ I
str. Sf. Pantelimon nr. 39;e-mail:primariasuditi@yahoo.com,Tel./fax-0243278502

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E
privind  acordarea unor facilități fiscale aferente obligațiilor de plată datorate bugetului local

al comunei Sudiți,județul Ialomița

Primarul    comunei Suditi, judetul Ialomiţa 
 Avînd în vedere:
-referatul compartimentului financiar-contabil, înregistrat la nr.745 din12.02.2016,
In conformitate cu :
-prevederile art.12 din OUG nr. 44 din 14.10.2015 privind acordarea unor facilități 

fiscale,
-prevederile art. 7 din legea nr. 53/2002 privind transparența decizională,
In temeiul:
- art.44-48 din OG 35/2002 privind regulamentul cadru de organizare și 

funcționare a consiliilor locale și art. 44  din legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata,emite prezentul

P R O I E C T     D E   H O T Ă R Â R E

Art.1.-Se aprobă anularea cotei de 73,3 % a majorărilor de întîrziere aferente 
obligațiilor fiscal principale datorate bugetului local al comunei Sudiți,județul 
Ialomița,restante la 30 septembrie 2015 inclusiv,de către contribuabili-persoane fizice și 
persoane juridice.

Art.2.-Se aprobă Procedura privind acordarea  unor facilități fiscale aferente 
obligațiilor de plată datorate bugetului local al comunei Sudiți,județul Ialomița, conform 
Anexei,parte integrantă din prezentul proiect de hotărîre.

Art.3.- Prezentul proiect de  hotărâre, se  comunică comisiilor 
de specialitate din cadrul Consiliului local, pentru avizare, consilierilor locali 
,compartimentului de resort, în vederea întocmirii raportului de specialitate și  se aduce la
cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției ,wwwprimariasuditi.ro.

INIȚIATOR,
PRIMARUL COMUNEI,ȘINCAN VASILE
L.S._________________________

Avizat pentru legalitate,
Secretar, Vasile Ioana

Adoptată la Sudiţi,
Astăzi, 15.02.2016
Nr. 10.
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              PROCEDURĂ
privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor datorate bugetului local

 1.-Dispoziţii generale
Prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile de plată ale contribuabililor persoane fizice

și juridice,  administrate de organul fiscal din cadrul Primăriei comunei Sudiți ,care datorează 
bugetului local majorări de întîrziere la data de 30.09.2015, pentru neplata majorărilor de 
întîrziere pentru neachitarea impozitelor și taxelor locale.

Nu se aplică pentru obligațiile de plată rezultate din raporturile juridice contractuale ,cu 
excepția redevențelor rezultate din contractile de concesiune/arendă,încheiate cu ADS.
    
2.- Obiectul facilităţilor fiscale îl reprezintă:
     (1) -acordarea următoarelor facilităţi fiscale:
    a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii, până la data soluţionării cererii de anulare 
a accesoriilor sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor, până la data de 
30 iunie 2016 inclusiv, pentru contribuabilii care notifică organul fiscal conform art. 5 alin. (1) 
din OUG 44/2015;
    b) anularea obligaţiilor de plată accesorii.

    (2) Obligaţiile de plată accesorii prevăzute la pct.2 b, sînt aferente:
    a) obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv;
    b) obligaţiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie 
rectificativă prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe anterioare datei de 
30 septembrie 2015 inclusiv;
    c) obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 inclusiv şi 
stinse până la această dată;
    d) obligaţiilor de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei 
inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a OUG 44/2015.

3.-Durata aplicării procedurii:
-Pînă la 30.06.2016 inclusiv.

4.-Beneficiile aplicării procedurii:
-eliminarea datoriilor acumulate și concomitent,creșterea veniturilor încasate în bugetul 

local prin stimularea achitării obligațiilor restante,
    
5.- Procedura de acordare a amânării la plată:
        5.1.Contribuabilii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată 
accesorii potrivit ordonanţei de urgenţă, prin depunerea la registratura Primăriei sau prin 
comunicarea prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a unei notificări.
     Notificarea se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării 
acesteia, prin emiterea unei decizii de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută 



în anexa nr. 1. Notificările depuse anterior publicării prezentei proceduri ,se soluţionează în 
termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării.
    Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale 
reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, 
codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele 
de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
    b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată 
accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2) din OUG 44/2015;
    c) data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului 
fiscal/împuternicitului.
     5.2.-În baza notificării, se emite şi comunică:
    a) contribuabilului - decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii;
    b) instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi 
care deţin/datorează sume de bani debitorului - adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a 
executării silite prin poprire.
    Odată cu emiterea actelor prevăzute la pct.5.2, pentru obligaţiile de plată accesorii care fac 
obiectul amânării la plată:
    a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
    b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până 
la data de 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care nu se depune această cerere.
    
6.-Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii:
    6.1. Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către contribuabili, inclusiv de către 
cei care au notificat organul fiscal conform pct.5.1, în baza unei cereri de anulare a accesoriilor 
depuse la registratura Primăriei sau comunicate prin poştă, cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, fără anexarea altor înscrisuri.
    6.2. În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, se  
emite decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, datorate până la data stingerii obligaţiilor
de plată principale aferente. 
      În baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent analizează îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată 
accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz.
    Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal 
audiază contribuabilul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi 
indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite.
    În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, se  emite şi 
comunică contribuabililor decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii. 
    
    Deciziile se emit în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar 
un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
    În vederea depunerii notificării compartimentul financiar contabil  înştiinţează şi îndrumă 
contribuabilii care înregistrează obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015 inclusiv, potrivit
art. 7 din Codul de procedură fiscală.

7.-Condiții de acordare a facilității:



7.1-Anularea cotei de 73,3 % din majorările de întîrziere aferente obligațiilor fiscal 
principale datorate bugetului local al comunei,restante la 30.09.2015, se aplică dacă contribuabilii
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a.-dacă pînă la data de 31.03.2016 :
-se sting integral toate obligațiile fiscale principale înregistrate la

30.09.2015,impozite și taxe locale inclusive amenzi,
            -se sting integral prin orice modalitate de plată,toate obligațiile de plată pricipale 

cuprinse în  declarații rectificative depuse pînă la 31.03.2016, 
  -se stinge integral cota de 26,7 % din majorările de întîrziere aflată în sold la data 

plății,
b.-dacă sînt depuse declarațiile fiscale de către contribuabilii persoane fizice și balanțele 

de verificare aferente datei de 30.09.2015 și cea de la sfîrșitul lunii anterioare depunerii 
cererii,pînă la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de înmtîrziere.

c.-contribuabilii,pf și pj, depun cererea de anulare  a cotei de 73,3  % din majorările de 
întîrziere aferenbte impozitelor și taxelor locale pînă la 30.06.2016,inclusiv.

PRIMAR, COMPART. FINANCIAR-CONTABIL

L.S._______________________ ________________________
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