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         Anexa la HCL nr......................... 

 

 

                                                              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 Municipiului Fagaras 

 

 

1. Dispoziţii generale 

(1)Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care, la data intrării în vigoare a 

prezentei proceduri datorează majorări bugetului local al Municipiului Fagaras pentru 

neachitarea impozitelor şi taxelor locale calculate în limita termenului de prescripţie prevăzut de 

actele normative în vigoare.; 

(2)Prezenta procedura se aplică pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Fagaras şi 

va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local.  

(3)Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură, sunt cele prevăzute de Legea 207 

/2015 privind Codul de procedură fiscală, în cuprinsul art. 185 alin. (1) lit b). 

 

2. Obiectvul şi scopul procedurii 

Este reprezentat de 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 facilitaţilor fiscale. 

 

3. Durata aplicării procedurii 

Prezenta procedură se aplică în perioada 01.03.2017- 31.03.2017 inclusiv. 

 

4.Beneficiarii 

Persoanele fizice care au calitatea de contribuabil al bugetului local al Municipiului 

Fagaras. 

 

5. Condiţii de eligibilitate a procedurii 

(1)Scutirea se aplică în procent de 100% majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor 

principale restante, inclusiv amenzi contravenţionale existente în sold. 

(2)Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele fizice, care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  
1. scutirea de la plata majorărilor de întârziere se aplica pentru toate  creanţele fiscale 

principale neachitate la termenele scadente, aflate în sold la 31.12.2016, reprezentând 
impozitul pe clădiri, impozitul pe mijlocul de transport, impozitul/taxa folosinţă 
teren, regularizare taxa autorizatie contruire 

2. vor achita pana la 31.03.2017 toate  creanţele fiscale principale neachitate la 
termenele scadente, 

3. vor achita  integral până la data de 31.03.2017, sumele reprezentând amenzi exigibile, 
de orice fel, cu excepţia celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea actului 
prin care s-a aplicat amenda, este suspendată. 

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

5. prezintă adeverinţă eliberată de către Comp.evidenta patrimoniu care să ateste 

                  achitarea debitelor restante, respectiv achitarea tuturor obligaţiilor, reprezentând  

                  chirii, redevenţe şi orice alte taxe datorate către acest compartiment 

 

 

 6. Modalitatea de implementare a procedurii 

 

 (1) Pentru a beneficia de scutirea de la plata majorărilor de întârziere, contribuabilii 

persoane fizice, vor depune la registratura instituţiei până la data de 31.03.2017 inclusiv, o 



6.Modalitatea de implementare a procedurii: 

 

cerere, la care vor anexa documente justificative, respectiv: ordine de plată, chitanţe, note de 

compensare si adeverinta eliberata de comp.  potrivit pct.5(2)  

 

 

(2) Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorărilor de 

întârziere, în proporţie de 100% aferente obligaţiei fiscale achitate integral. 

 

(3) Cererea privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor, taxelor 

locale, amenzilor contravenţionale va fi analizată de către Serviciul Venituri Bugetare spre 

soluţionare. 

 

(4) Serviciul Venituri Bugetare va verifica îndeplinirea condiţiei privind achitarea integrală la 

data solicitării a impozitelor şi taxelor locale, inclusiv amenzile exigibile existente în sold 

datorate bugetului local al Municipiului Fagaras 

 

(5) În cazul încare persoana fizică nu este eligibilă raportat la condiţiile prezentei proceduri i se 

va comunica în scris acest lucru 



6.Modalitatea de implementare a procedurii: 

 

 

 

 


