
ROMÂNIA
J U D E Ţ U L  B R A Ş O V

A c  
ifeSfcăSEE.

C O N S IL IU L  LOCAL F A G A R A Ş
S tra d a  R ep ub lic ii, Nr. 3 , 5 0 5 2 0 0 ; Tei: 0 0 4 0 3 6 3  4 0 2  9 4 2  F ax : 004 0  36 6  4 0 2  8 0 5  

W eb : vwv y < f j  i L , > s u < ro

HOTĂRÂREA Nr
PROIECT

din data de................................

privind acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de către domnul 
Golaşiu Corneliu şi doamna Golaşiu Ileana

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţa............................

- Văzând contestaţia numitului Golaşiu Corneliu înregistrată sub nr. 62194/14.12.2020 prin care 
solicită scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente debitului de 6.945 lei datorat de Golaşiu 
Corneliu şi Ileana, pentru imobiul teren situat în mun. Făgăraş, str. Doamna Stanca, CF 105810, 
expropriat de Municipiul Făgăraş prin H.C.L.261/26.11.2021

- Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea acordării scutirii la plata majorărilor 
de intarziere datorate bugetului local de domnul Golaşiu Corneliu

- Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras 2230/1/20.01.2022 şi 
raportul de specialitate nr. 2230 / 20.01.2022 al Direcţiei Buget Finanţe - Serviciul Venituri Bugetare

- Ţinând seama de avizele favorabile ale Comisie de studii, prognoze economico- sociale, buget, 
finanţe, servicii publice şi comerţ şi ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, 
juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
Văzând prevederile art. 185, alin.l din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 lit. ”a”, art. 3 lit. ”a” si ”e”, art. 4 lit. ”b” si art. 7 
din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publica, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- Luând in considerare prevederile art. 129, alin.2, lit.b si alin.4, lit.c, alin. 14 din OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ,

- în temeiul art. 139, alin.3, lit.c, art. 154, alin.l si ale art. 196, alin.l, lit.adin OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ

HOTĂRĂŞTE :

Art. I Se aprobă acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 2.466,95 lei 
calculate la data de 17.12.2021 şi cele care se vor calcula până la data plăţii debitului, datorate de numitul 
Golaşiu Corneliu şi Golaşiu Ileana, domiciliaţi în mun. Făgăraş, str. Panseluţelor, nr. 12, judeţul Braşov, 
cu care aceştia figurează la rolul fiscal 10204131, cu condiţia ca, debitul principal în sumă de 5.727 lei , 
reprezentând impozit teren cu construcţii, să fie stins până la data de 31.03.2021.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 
municipiului Fagaras, prin Direcţia buget-fmante, serviciul venituri bugetare
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AVIZAT
PRIMAR

GHEORGHE SUGACIU

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

la proiectul de hotarare privind acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de 
către domnul Golaşiu Corneliu şi doamna Golaşiu Ileana

Prin contestaţia înregistrată sub nr. 62194/14.12.2021 numitul Golaşiu Corneliu şi numita Golaşiu 
Ileana, domiciliaţi în municipiul Făgăraş, str. Panseluţelor, nr. 12, judeţul Braşov solicită scutirea de la plata 
majorărilor de intarziere aferente impozitului pe teren, aferent terenului situat în mun. Făgăraş, str. Doamna 
Stanca, CF 105810, expropriat de Municipiul Făgăraş prin H.C.L.261/26.11.2021, cu care a figurat in 
evidenta fiscala a municipiului Fagaras la categoria de folosinţă arabil intravilan, în baza declaraţiei 
8407/1999.

In fapt terenul de 1600 mp, însris în CF 105810, este încadrat în categoria de folosinţă curţi construcţii, 
aşa cum rezultă din extrasul de CF anexat la H.C.L. 261/22.11.2020 -  prin care terenul a fost expropiat de 
Municipiul Făgăraş pentru realizarea investiţiei amenajare parcare autoturisme.

Având în vedere prevederile art. 110, alin 1 şi 2 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală (1) Dreptul organului fiscal de a stabili creanţe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia 
cazului în care legea dispune altfel., (2) Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să 
curgă de la data de 1 iidie a anului următor celui pentru care se datorează obligaţia fiscală, dacă legea nu 
dispune altfel; s-a stabilit impozitul pe teren curţi construcţii pentru anii fiscali 2016 -2020, rezultând un debit 
de 6,945.00 lei şi majorări aferente în sumă de 2.467.00 lei.

întrucât domnul Golaşiu Corneliu şi doamna Golaşiu Ileana au achitat impozitele anual până la primul 
termen de plată, vă supunem spre analiză, verificare şi aprobare prezentul proiect de hotarare privind 
acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de către domnul Golaşiu 
Corneliu şi doamna Golaşiu Ileana.
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Nr. /J__ /20.01.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectului de hotarare privind acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate 

bugetului local de către domnul Golaşiu Corneliu şi doamna Golaşiu Ileana

Conform prevederilor art.185 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, organul fiscal local poate acorda înlesniri la plata obligaţiilor fiscale 
datorate de debitori.

(1) La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru 
obligaţiile fiscale restante următoarele înlesniri la plată:

a) eşalonări şi/sau amânări la plata obligaţiilor fiscale, precum şi a obligaţiilor bugetare prevăzute la 
art. 184 alin. (5);

b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.

Având în vedere situaţia debitoarei, apreciem că se pot aplica prevederile invocate mai sus, motiv 
pentru care vă înaintăm proiectul de hotărâre individual cu propunerea de acordare a scutirii de la plata 
majorărilor de întârziere cu condiţia achitării în cel mai scurt timp a debitului principal.

PRIMAR
GHEORGHE SUCACIU



V
Făgăraş, 14 decembrie 2021

Consiliul Local Făgăraş

Primăria Municipiul Făgăraş
iNr-£ * J9 ±
I

MUNICIPIUL FAGARAŞ

Domnului Gheorghe SUCACIU- Primar

Stimate Domnule Primar,

Ca urmare a primirii corespondenţei transmise la data de 17.11.2021, potrivit căreia reiese că subsemnaţii 
Golaşiu Corneliu şi Golaşiu Ileana domiciliaţi în str. Panseluţelor, nr. 12, Făgăraş, jud. Braşov avem de 
achitat un debit de 6178,00 lei reprezentând contravaloarea impozitului pe teren datorat în calitate de 
persoane fizice pentru terenul situat în str. Doamna Stanca nr. FN, în suprafaţă totală de 1600 mp. date 
transmise prin procesul verbal 53462/11.11.2021, la care sunt calculate şi accesorii în cuantum de 2467,00 
lei facem următoarele precizări:

Luând în considerare istoricul plăţilor efectuate de subsemnaţii, pe toată perioada deţinerii acestui teren, 
respectiv faptul că am achitat în mod constant şi integral de fiecare dată, în primele luni ale fiecărui an, 
obligaţiile fiscale stabilite prin deciziile emise de către instituţia pe care o coordonaţi şi având în vedere 
atât istoricul nostru de contribuabil buni platnici precum şi buna noastră credinţă, vă solicităm, domnule 
primar, să binevoiţi a identifica o soluţie, reciproc avantajoasă, astfel încât, niciunii dintre noi, (respectiv 
subsemnaţii ca si contribuabili cât şi Primăria) să nu fim prejudiciaţi datorită unei erori umane care s-a 
produs la momentul înregistrării greşite a categoriei de teren în registrele departementelor de specialitate 
ale Primăriei.

în mod evident, nu putem nega faptul că există o diferenţă de plată a impozitului care rezultă din 
încadrarea greşită a terenului pe care l-am deţinut până de curând, însă ar fi profund nedrept ca la această 
diferenţă de plată - reprezentând debit principal, să fie calculate accesorii - dobânzi şi penalităţi, în 
condiţiile în care noi nu am avut niciodată cunoştinţă de existenţa acestui debit şi până la momentul 
înstrăinării prin expropriere pentru utilitate publică nici instituţia pe care o conduceţi nu a sesizat eroarea.

Faţă de cele prezentate mai sus, vă solicităm să reanalizaţi situaţia, să revizuiţi procesul-verbal de calcul 
pentru impozitul pe teren datorat de subsemnaţii cu nr. 53462/11.11.2021, menţinând la plată numai 
debitul reprezentând diferenţa de impozit aferent terenului mai sus amintit.

Prezenta contestaţie este susţinută în drept pe dispoziţiile art. 268 raportat la art. 270 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Exprimându-ne speranţa că vom găsi înţelegere în vederea identificării unei soluţii reciproc avantajoase,
r  „Vă asiguram de mtregâ consideraţie!

Golaşiu Ileana

Golaşiu Corneliu


