
 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

 

                                           H O T A R A R E 

 

pentru aplicarea prevederilor O.U.G nr.44/2015 privind acordarea unor facilități 

fiscale contribuabililor care datorează majorări de întârziere către bugetul local al 

Comunei Pietroasele 

 

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

 Avand in vedere: 

-expunerea de motive initiata de Primarul comunei, inregistrata la 

nr.569/18.02.2016; 

-raportul compartimentului buget-finante, contabilitate, inregistrat la 

nr.568/18.02.2016; 

-prevederile art.12 din O.U.G nr.44/2015, privind acordarea unor facilitatI fiscale; 

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001, privind administratia  publica locala, 

republicata, 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1 (1)Se aproba anularea in cota de 73,3 % a majorarilor de intarziere aferente 

obligatiilor fiscale principale restante la 30.09.2015, inclusiv, constand in creante de 

natura fiscala datorata bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-

teritortiala Pietroasele. 

(2) Prevederile alin.(1) se aplica si pentru majorarile de intarziere aferente 

obligatiilor fiscale principale cu termene de plata cuprinse intre data de 01.10.2015 si 

31.12.2015, inclusiv. 

Art.2 Procedura de acordare a facilitatilor fiscale descrise la art.1 se constituie in 

anexa care face parte integranta din prezenta hotarare si se aplica de la data adoptarii 

prezentei pana la data de 30.06.2016. 

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 

compartimentul buget-finante, contabilitate din cadrul Primariei Pietroasele. 

Art.4 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare autoritatilor si 

persoanelor interesate. 

Presedinte de sedinta 

Balaceanu Liliana Daniela 

                                                                                                   Contrasemneaza 

                                                                                                                     secretar                                                                                             

Nr.19                                             Matache Aurelia 

Data:25.02.2016 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 12 voturi pentru,-  voturi impotriva,-  

abtineri,1 absenti. 



 

 
 

                                                                                     Anexa la H.C.L nr.19/25.02.2016 

 

Procedura de acordare a facilității de anulare în cotă de 73,3 %  a  

majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale restante 

 la 30 septembrie 2015 inclusiv, datorate bugetului local,  

 

1. Dispozitii generale 

(1) Prezenta procedură se aplică tuturor  contribuabililor care la data de 30 septembrie 2015, 

datorează majorări de întârziere bugetului local al comunei Pietroasele pentru neachitarea impozitelor și 

taxelor locale de natură fiscal, calculate în limita termenului de prescriptive prevăzut de actele 

nornmative în vigoare. 

(2) Prezenta procedura se aplica pe raza administrativ-teritoriala a comunei Pietroasele și ca fi 

adoptată prin hotărâre a Consiliului Local. 

2. Obiectul si scopul procedurii 

Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligatiilor 

fiscale, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea arieratelor la bugetul local, precum si de 

respectarea principiului egalitatii de tratament, respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor 

și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale, atât în cazul persoanelor juridice angajate sau nu în 

activități comerciale, cât și al persoanelor fizice și a celor assimilate acestora. 

3. Durata aplicarii procedurii 

Prezenta procedura se aplica de la intrarea in vigoare a hotărârii până la 30.06. 2016 , anularea 

operând pentru majorările aferente obligațiilor principale aflate în sold la 30.09.2015 și a celor cu 

termene de plată cuprinse între data de 01.10.2015-31.12.2016 

4. Beneficiarii 

Beneficiari ai prezentei hotărâri sunt toți contribuabilii persoane fizice sau juridice, care 

solicită anularea de majorări de intarziere, și îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute în 

O.U.G.nr.44/2015.  

5. Conditii de eligibilitate a procedurii 

Pot beneficia de facilitate prevăzută în prezenta procedură contribuabilii care depun o notificare( 

formular tipizat gratuity pus la dispoziție de primăria comunei Pietroasele) privind intenția de a benficia 

de prevedrile prezentei hotărâri, până la 30 iunie 2016, sub sancțiunea decăderii, în următoarele condiții 

: 



1) sting integral, până la data de 31.03.2016, toate obligațiile fiscale principale aflate în sold la 

30.09.2015 constând în impozite și taxe locale, respectiv toate creanțele de natură fiscal, 

inclusive amenzile contravenționale; 

2) sting integral, până la data de 31.03.2016, pe lângă obligațiile prevăzute la pct (1), toate 

obligațiile principale constând în impozite și taxe locale respectiv toate creanțele de natură 

fiscală , inclusiv amenzile contravenționale cu termene de plată cuprinse între data de 

01.10.2015 și 31.12.2015, inclusiv; 

3) sting integral, până la data de 31.03.2016, toate obligațiile de plată principale declarate 

suplimentar de contribuabili prin declarații rectificative depuse până la data de 31.03.2016, 

inclusive, prin care se corectează obligții de plată principale cu scadențe anterioare datei de 

30.09.2015; 

4) sting, până la data depunerii cererii de anulare ( cel târziu la data de 30.06.2016), cota 

majorărilor de întârziere (26,7%) aferentă obligațiilor principale restante aflate în sold la 

30.09.2015 constând în impozite și taxe locale, respectiv toate creanțele de natură fiscal, 

individualizate prin decizii de amânare la plată emise urmare a notificării făcute de către 

contribuabil; 

5) sting, până la data depunerii cererii de anulare ( cel târziu la data de 30.06.2016), cota 

majorărilor de întârziere (26,7%) aferentă obligațiilor principale constând în impozite și taxe 

locale, cu termene de plată cuprinse între data de 01.10.2015 și 31.12.2015, inclusive, cu 

condiția ca la 30.09.2015 aceștia să figureze cu obligații de plată principale restante; 

6) contribuabilul a depus toate declarațiile fiscal, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii 

cererii de anulare a majorărilor de întârziere; 

7) depun cerere pentru a beneficia de anularea cotei de 73,3 % din cuantumul majoraărilor, până la 

data de 30.06.2016, inclusive, sub sancțiunea decăderii; 

6. Modalitatea de implementare a procedurii 

1) După primirea notificării depuse de către contribuabil, organul fiscal comunică 

contribuabilului cuantumul obligațiilor de plată exigibile, aflate în sold la data depunerii acesteia, 

urmând ca acesta să emită decizie de amânare la plată a majorărilor de întârziere care pot face obiectul 

anulării, respective de suspendare a procedurii de executare silită a acestora, acolo unde este cazul. 

Cererea privind anularea cotei de 73,3 % din cuantumul majorărilor aferente impozitelor si taxelor 

locale , va fi analizată in termen de 30 de zile de la data înregistrării la serviciul de specialitate din 

cadrul primăriei comunei Pietroasele. În urma analizei effectuate, se va întocmi un referat de către 

serviciul de specialitate, care va fi supus spre aprobare primarului comunei Pietroasele, fără a fi 

necesară aprobarea fiecarei cereri prin HCL. În baza referatului de acordare/ neacordare, se va emite de 

catre primăria comunei Pietroasele decizia privind acordarea/ neacordarea facilității. 

2)  Operarea efectivă a facilității acordate se va efectua în baza referatului aprobat de către 

primarul comunei pietroasele și a deciziei de calcul a majorărilor de întârziere aferente impoztelor și 

taxelor datorate bugetului local al comunei Pietroasele pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute 

de prezenta procedură, după care vor fi scăzute din evidențele fiscal, despre acest lucru fiind înștiințat 

contribuabilul care a depus cererea. 



3) Primaria comunei Pietroasele prin serviciile de specialitate, verifică: indeplinirea conditiei 

privind achitarea integral a impozitelor și taxelor locale, amenzilor contraventionale a cotei de 26,7% 

din majorările de întârziere pentru care se solicit anularea, precum și respectarea oricărei alte prevederi a 

prezentei procedure. 

4) pentru obligațiile amânate la plată pâna la 30.06.2016  ca urmare a notificării înregistrată de 

către contribuabili și pentru care nu a fost depusă cerere de anulare până la data 30.06.2016 sau a fost 

depusă cerere ți nu a fost soluționată favorabil decizia de amânare la plată nu mai produce efecte, 

reinstituindu-se procedura legală de calcul a majorărilor de întârziere. 

5) În cazul în care contribuabilul nu este eligibil raportat la condițiile prezentei procedure, 

serviciul de specialitate îi comunică în scris acest lucru. 

6) Anexele nr 1- 6  cuprinzând formularele :” Notificare”, ” Cerere anulare a majorărilor de 

întârziere ”, ” Adresa de comunicare a obligațiilor de plată care intră sub incidența facilității”, ” Decizia 

de amânare la plată a majorărilor de întârziere ”, / ” Decizia de anulare a majorărilor de întârziere ” și ” 

Decizia de respingere a cererii de anulare a  majorărilor de întârziere”, fac parte integranta din prezenta 

procedură. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 
 
 
 



Anexa nr.1 la procedura 
 

 

Contribuabilul/imputernicit_____________________________ CNP _______________________ 
B.I./C.I./A.I. serie_____ nr____________ , judet __________ loc__________________________ 
cod postal _________________ sector____________ 
str____________________________________________, bloc____scara ____ etaj___ap___. 
Tel________________fax ______________adresa de e-mail .............. …………………… 

Contribuabilul _____________________________, Codul de identificare fiscal_______________ 

Judet__________________loc_____________________________cod postal__________________ 
sector______str__________________________________________________ nr______ 
bloc.____, scara ____etaj ___ ap ,____ tel_____________________fax______________________ 
adresa de e-mail______________________________________, 
inregistrat la registrul comertului____________la nr___________,  
cont IBAN_____________________________________deschis la  ..............................  

 
 
 

 

 
 

NOTIFICARE 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 44/2015, privind 
acordarea unor facilități fiscale, va notific că intenționez să beneficiez de 
anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere datorate bugetului 
local aferente obiigațiilor de plată neachitate în termen, restante la 
30.09.2015, inclusiv. 
 
 
 
 

 
 

___________________________ 
(nume, prenume,semnatura) 

 
 
 
 
 

Data____________ 
  

 



 

 
                                                                                              Anexa nr.2 la procedura 

 

 

Contribuabilul/imputernicit_____________________________ CNP _______________________ 
B.I./C.I./A.I. serie_____ nr____________ , judet __________ loc__________________________ 
cod postal _________________ sector____________ 
str____________________________________________, bloc____scara ____ etaj___ap___. 
Tel________________fax ______________adresa de e-mail .............. …………………… 

Contribuabilul _____________________________, Codul de identificare fiscal_______________ 

Judet__________________loc_____________________________cod postal__________________ 
sector______str__________________________________________________ nr______ 
bloc.____, scara ____etaj ___ ap ,____ tel_____________________fax______________________ 
adresa de e-mail______________________________________, 
inregistrat la registrul comertului____________la nr___________,  
cont IBAN_____________________________________deschis la  ..............................  

 

 

 
CERERE 

de anulare a majorarilor de intarziere 

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor 
facilitati fiscale si H.C.L. nr .19/25.02.2016 pentru aplicarea prevederilor 
O.U.G. nr. 44/2015, in vederea anularii unor obligatii fiscale accesorii 
administrate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor 
administratiei publice locale, solicit acordarea facilrtatii prevazute la art. 12 
din aceeasi ordonanta de urgenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
(nume, prenume,semnatura) 

Data____________ 
 

 



Anexa nr.3 la procedura 

 
 

                ROMANIA 
PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL  BUZAU 
Compartiment Buget, Finante, Contabilitate 

 
                                      

Codul de identificare fiscala: 4154371 

Comuna Pietroasele, Judetul Buzau 
Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 
                                                                                                         

         

Nr……………/……………. 

Catre, 

_________________________ 
 
 

Avand   in   vedere   notificarea/cererea   dumneavoastra   nr.______    din   data  
de ___________  ,inregistrata  la  primaria comunei Pietroasele , art. 12 din O.U.G. nr. 
44/2015 privind acordarea unor facilitate fiscale si  H.C.L. nr.19/25.02.2016 privind 
aplicarea prevederilor OUG nr. 44/2015, va comunicam ca figurati in evidentele fiscale, 
la data de_______________cu: 

1) Obligatii de plata conform notei de plata anexate. 
2) Urmatoarele obligatii de plata la 30.09.2015, inclusiv, care intra sub incidenta 

facilitatii, astfel:  

Denumirea obligatiei de 

plata 

Debit la 30.09.2015 Majorari aferente 

calculate pana la data 

de    

   

   

   

   

   

TOTAL   

Precizam urmatoarele: 
Pentru plata pana la 31.03.2016 a obligatiilor fiscale principale, inclusiv amenzi 
existente la data de 30.09.2015, si pentru plata pana la 30.06.2016 a cotei de 26,7% 
din majorarile de intarziere calculate pana la data platii, aferente obligatiilor de plata 
principale, se acorda anularea unei cote de 73,3% din majorarile de intarziere aferente 
debitelor principale datorate bugetului local la data de 30.09.2015, calculate pana la 
data platii. 
In acest caz, pentru efectuarea platii va veti adresa inspectorului care va intocmi nota de 
plata cu actualizarea majorarilor de intarziere. 
 
Primar                                                  Secretar 

Intocmit, 

 

 

mailto:primariapietroasele@yahoo.com


 

 
Anexa nr.4 la procedura 

 

          
ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 
JUDETUL  BUZAU 

Compartiment Buget, Finante, Contabilitate 
 

                                      
Codul de identificare fiscala: 4154371 

Comuna Pietroasele, Judetul Buzau 
Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

Nr……………/……………. 

 

DECIZIE 

                  de amanare la plata a majorarilor de intarziere 

Contribuabilul/imputernicit ........................................... CNP  ........................., B.I./C.I./A.I. 
serie ...  nr ............... , judet ............  loc. ...................  cod postal ................... sector ..... , 
str ........................................... nr ....... , bloc ...scara ....... etaj .... ap  .....  telefon ...............  
fax .................... , adresa de e-mail ........................  
Contribuabilul ............................................ codul de identificare fiscala ................. ...Judet 
 ............... loc .....................  codpostel ................. sector ............. , str ............................  
nr ..... , bloc ..... scara..... etaj .... ap ... telefon ............ fax,... .... , adresa de e-mail............... , 
inregistratla registrul comertului ....... la nr ............ cont IBAN ........................................ , 
deschis la .................................................  

In temeiul art. 12 din O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităti fiscale 
si a H.C.L. nr.19/25.02.2016 pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/2015, avand in 
vedere Notificarea nr. ______din data de____________ inregistrata la organul fiscal sub  
Nr._______ din data de_______________ ,precum si adresa de comunicare a organului fiscal 
nr.________din    data    de  ___________ , luand  in considerare ca sunt indeplinite 
conditiile prevazute de O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale si a 
H.C.L. nr.19/25.02.2016 pentru aplicarea prevederilor O.U.G, nr. 44/2015, se emite 
urmatoarea decizie: 

Se acorda amanarea la plata a unei cote de 73,3% din majorarile de intarziere 
aferente obligatiilor fiscale principale restantela 30 septembrie 2015, inclusiv, in suma 
totala de____________lei, reprezentand: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea obligatiei de plata Majorari de intarziere     (73,3%)* 

1   
2   
3   
4   
5   
 TOTAL:  

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile prevederilor legea 
207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare, in 
termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. 

Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 
 
Primar,                                           Secretar, 

Intocmit 
 

 

mailto:primariapietroasele@yahoo.com


 
Anexa nr.5 la procedura 

ROMANIA 
PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL  BUZAU 
Compartiment Buget, Finante, Contabilitate 

 
  

Codul de identificare fiscala: 4154371 

Comuna Pietroasele, Judetul Buzau 
Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

       

Nr……………/……………. 

DECIZIE 

                de anulare a majorarilor de intarziere 

Contribuabilul/imputernicit* ............................................. , CNP ...................................... , 
B.I./CI./A.l. serie ... nr ................... Judet  ............  loc ......................  cod postal  ...........  
sector ...., str ....................................................  nr ..... , bloc ,... scara ... etaj ... ap .... tel. 
 ..............................fax ......................., adresa de e-mail .........................  
Contribuabilul* .............................. , codul de identificare fiscala .................................... , 
judet... ...................., loc .................................. cod     postel ...................  sector ..........str. 
 ............................................  nr. , bloc .... scara ....etaj .. ap ..... telefon .......... fax.... ........ .., 
adresa de e-mail .........., inregistrat la registrul comertului ............... la nr………………,  
cont IBAN, deschis la ……………………………………… 
        In temeiul art. 12 din O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale 
si a H.C.L. nr.19/25.02.2016 pentru  aplicarea prevederilor OUG nr, 44/2015,  avand 
in vedere cererea nr………...din data de…… ................ inregistrata la organul fiscal sub 
nr…….. din data de… .. precum si adresa de comunicare a organului fiscal nr  din 
data de ........................, luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile 
prevazute de O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale si a  H.C.L. 
nr.19/25.02.2016 pentru  aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/2015, se acorda anularea 
unei cote de 73,3% din majorarile de intarziere, aferente obligatiilor de plata principale 
restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, in suma totala de  ............................... lei, 
reprezentand:  

Denumirea obligatiei de plata**  

plata 

Majorari de intarziere 

(73,3%) 

Data anularii 

   
   
   
   
TOTAL:   

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile prevederilor 
Codului de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de 
zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. 

Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 
Primar,                                         Secretar, 
 

Intocmit 
 

 
* Se vor complete : codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numarul de identificare fiscal dupa caz)etc 
** Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite,taxe,contributii sociale,amenzi si alte sume ) 
 

 
 

 

 

mailto:primariapietroasele@yahoo.com


 

Anexa nr.6 la procedura 

 
ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 
JUDETUL  BUZAU 

 
                                      

Codul de identificare fiscala: 4154371 

Comuna Pietroasele, Judetul Buzau 
Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 
 

         

Nr……………/……………. 
 

DECIZIE 
de respingere a cererii de anulare a majorarilor de intarziere 

 

Contribuabilul/imputernicit________________________________, CNP ____________________ 
B.l./C.I./A.I. serie_____nr__________ , judet ___________loc___________________________ 
cod postal___________sector______, str_______________________________ ,nr______,bloc ___ 
scara_______etaj_____ap________telefon________________fax___________ 
adresa de e-mail_________________________________  
Contribuabilul _________________________________, codul de identificare fiscal_______________, 
Judet____________loc___________cod postal__________sector _____ ,str.___________________ 
nr_____, bloc_______scara_______etaj______ap_______tel ____________fax____________________ 
adresa de e-mail ___________________________________________ , inregistrat la registrul 
comertului la nr____________  cont IBAN, deschis la ___________________________________ 

In temeiul art. 12 din O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale 
si a H.C.L. nr.19/25.02.2016 pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/2015, avand in 
vedere cererea nr_______din data de _____________inregistrata la organul fiscal sub nr _____ 
din  data  de ____________,   precum  si  adresa  de comunicare a organului fiscal 
nr._________ din data de _____________, luand in considerare ca nu sunt indeplinite 
conditiile prevazute  de O.U.G.  nr.  44/2015  privind  acordarea  unor facilitati fiscale 
si  de  H.C.L. nr.19/25.02.2016 pentru aplicarea prevederilor O.U.G, nr. 44/2015, se 
respinge cererea de anulare a majorarilor de intarziere. 
 

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a anularii a 
majorarilor de intarziere: 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Temeiul de drept:__________________________________________________________________ 
Mentiuni privind audierea contribuabilului:_________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile prevederilor Codul de 
procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea 
decaderii. 
Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 
 

Primar,                                            Secretar, 
 

Intocmit

 

mailto:primariapietroasele@yahoo.com


 

 

 


