ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 147
din 10.10.2016
privind: aprobarea PROCEDURII de scutire 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 administrativ – teritoriala a
mun. Galati

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionut Florin Pucheanu;
Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de
…………………..;
Având în vedere expunerea de motive nr. ………………………., a iniţiatoruluiPrimarul municipiului Galaţi, Ionut Florin Pucheanu;
Având în vedere raportul de specialitate nr. ……………………………….., al Direcţiei
Generale Impozite, taxe si venituri locale;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Galaţi;
Având în vedere dispoziţiile art. 185 alin. (1) lit. b din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.”b”, alin. 4 lit.”c” din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2), lit.”c”

din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aproba PROCEDURA de scutire 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 administrativ – teritoriala a
mun. Galati prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor acestei hotărâri.
Art. 3 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,

Avizat,
Secretarul municipiului Galati,
Radu Octavian Kovacs

ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL GALATI
PRIMARIA
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE, TAXE SI VENITURI LOCALE

RAPORT DE SPECIALITATE
Nr. 101056/10.10.2016

privind aprobarea PROCEDURII de scutire 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 administrativ – teritoriala a
mun. Galati

Baza legala de acordare a facilitatii fiscale este constituita de dispozitiile art. 185
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, conform carora :
(1) “La cererea temeinic justificata a contribuabililor, organul fiscal local poate acorda
pentru obligatiile fiscale restante, urmatoarele inlesniri la plata:
(…..)
b) Scutiri sau reduceri de majorari de intarziere.
Scutirea se aplică majorărilor de intarziere aferente obligaţiilor principale
reprezentand impozite, taxe, inclusiv amenzi contraventionale stinse până la data
de 30.12.2016 si nu are aplicabilitate pentru obligatiile fiscale stinse prin poprire
sau prin valorificarea bunurilor sechestrate.
Prezenta schemă se adresează contribuabililor persoane fizice care sunt
contribuabili ai bugetului local al mun. Galati.
Schema de ajutor de minimis se aplica in perioada 15.11.2016 - 30.12.2016
pentru scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor principale
reprezentand impozite, taxe, inclusiv amenzi contraventionale restante la
01.10.2016 si stinse pana la data de 30.12.2016.
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Proiectul de hotarare privind aprobarea PROCEDURII de scutire de la plata
majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând in impozite, taxe,
datorate bugetului local de către persoanele fizice, care au calitatea de
contribuabili la bugetul local al mun. Galati intruneste conditiile legale pentru a fi
supus dezbaterii si aprobarii de catre Consiliul Local Galati si respecta principiul
nediscriminarii, astfel incat orice persoana fizica sa aiba sansa de a beneficia de
scutirea de la plata majorarilor de intarziere daca respecta obligatia de achitare
pana la data de 30.12.2016 a obligatiilor principale reprezentand impozite, taxe
inclusiv amenzi contraventionale restante la data de 01.10.2016, si este elaborat
cu respectarea principiilor referitoare la transparenta si monitorizare,
neretroactivitatea acordarii de facilitate fiscala si recunoastere mutuala.

Avand in vedere cele de mai sus propunem spre aprobare PROCEDURA de
scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare
reprezentand impozite, taxe restante, datorate bugetului local de către
persoanele fizice de pe raza administrativ - teritoriala a municipiului Galati

DIRECTOR
DIRECŢIA GEN. IMPOZITE, TAXE SI VENITURI LOCALE
Ec. DANIEL STADOLEANU

Întocmit,
SEF SERV. UESA
CJ Adriana Enache
29.09.2016
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ROMANIA
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Expunere de motive
Nr. 101054/10.10.2016

Avand in vedere necesitatea atragerii de venituri cu celeritate la bugetul local,
precum şi respectarii principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirii în mod
nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale
persoanelor fizice, propunem spre aprobare
majorărilor de întârziere

PROCEDURA de scutire de la plata

aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe

locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ
teritoriala a municipiului Galati.

Baza legala o constituie dispozitiile art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

PRIMAR,
IONUT FLORIN PUCHEANU

29.09.2016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI
Str.Domnească nr.38
800008 Galaţi, România
Tel : +40 236 307 700 ; Fax : +40 236 461 460
Email : main@primaria.galati.ro
Web: www.primaria.galati.ro

PROCEDURA
privind aprobarea 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 administrativ-teritorială a
municipiului GALATI
Art. 1 - Dispoziţii generale
(1)
Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care, la data intrării în
vigoare a prezentei proceduri, datorează majorări de întârziere bugetului local al
municipiului Galati pentru neachitarea impozitelor şi taxelor locale la bugetul
local, calculate în limita termenului de prescripţie prevăzut de actele normative în
vigoare.
(2)
Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială
municipiului Galati şi va fi adoptată prin hotărâre a consiliului mun. Galati.

a

(3)
Prezenta procedura nu se aplica pentru obligatiile fiscale stinse prin
poprire sau sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

Art. 2 - Obiectivul şi scopul procedurii
Obiectivul prezentei Proceduri consta in atragerea de venituri cu celeritate la
bugetul local, precum şi respectarea principiului egalităţii de tratament, respectiv
stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a
facilităţilor fiscale persoanelor fizice.
Art. 3 - Durata aplicării procedurii
Prezenta procedură se aplică in perioada 15.11.2016 - 30.12.2016 pentru
scutirea de la plata majorarilor de intarziere de intarziere aferente obligatiilor
principale reprezentand impozite si taxe locale, inclusiv amenzi contraventionale,
restante la 01.10.2016 stinse pana la 30.12.2016;
Art. 4 - Condiţii de eligibilitate a procedurii
(1) Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură sunt reglementate de disp.
art. 185 alin. (1) şi lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv scutiri de majorări
de întârziere.
(2) Scutirea se aplică majorărilor aferente obligaţiilor principale constând în
impozite si taxe, inclusiv amenzi contraventionale stinse până la data de
30.12.2016.
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(3) Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele fizice,
care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sting integral, până la data de 30.12.2016, obligaţiile principale constând în
impozite si taxe, inclusiv amenzi contraventionale, datorate bugetului local al
municipiului Galati si
b) depun cerere la data efectuarii platii integrale a obligatiilor principale
constând în impozite si taxe, inclusiv amenzi contraventionale

(4) Dacă persoanele fizice au mai multe tipuri de obligaţii la bugetul local al
municipiului Galati şi fac plata integrală numai pentru un anumit impozit, taxă,
prezenta procedură de scutire de la plată se va aplica, în mod corespunzător,
numai pentru majorările de întârziere, aferente respectivului impozit local/taxă
locală, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 4 alin. 3.
Art. 5 - Modalitatea de implementare a procedurii
(1) Pentru a beneficia de scutire, solicitanţii trebuie sa efectueze plata obligatiilor
principale constand in impozite si taxe, inclusiv amenzi contraventionale, si sa
depuna o cerere, conform cu art. 4 alin. 3 lit. a si lit.b, dupa caz.
(2) Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul
majorărilor de întârziere aferente impozitului/taxei datorata la bugetul local,
achitat integral, în condiţiile prezentei proceduri.
(3) În baza cererii inregistrata la DGITVL, compartimentul de specialitate din
cadrul DGITVL va verifica rolul nominal unic care trebuie sa contina toate datele
de identificare ale contribuabilului precum si creantele bugetare ale acestuia la
nivelul mun. Galati. In cazul in care contribuabilul are atribuite doua sau mai
multe numere de rol, pentru acordarea facilitatii se incaseaza debitele de la
fiecare rol in parte si, daca este cazul, se procedeaza la unificarea rolurilor.
(4) Dupa efectuarea operatiunilor prevazute la alin. ( 3) se procedeaza la
incasarea obligatiilor principale reprezentand impozite si taxe, inclusiv amenzi
contraventionale, si la operarea efectiva in evidenta fiscala a facilitatii acordate,
contribuabilului ii va fi inmanata „Decizia de anulare creante” care este act
administrativ si poate fi contestat in conditiile prevazute de lege.

Art.6 - Transparenta si monitorizarea prezentei proceduri
Prezenta procedura va fi publicata integral pe site-ul Primariei mun. Galati.
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