ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL LECHINTA
HOTARARE
privind aprobarea facilitatii de anulare a majorarii de intarziere in cota de 73% aferente obligatiilor
fiscale principale restante la data de 31.12.2015, inclusiv si a majorarilor de intarziere aferente
obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 31.03.2016, inclusiv, stinse pana la aceasta
data, datorate de contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a comunei LECHINTA
Consiliul local al comunei Lechinta, intrunit in sedinta ordinara din data de 16.12. 2015,
Analizand:
- Referatul nr.6437/04.12.2015 prin care Compartimentul taxe si impozite din cadrul biroului
financiar-contabil al comunei Lechinta, propune anularea in cota de 73 % a majorarilor de intarziere
aferente obigatiilor fiscale principale restante la data de 31.12.2015, inclusiv, si a majorarilor de
intarziere aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 31.03.2016, inclusiv,
stinse pana la aceasta data, datorate de contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a comunei
Lechinta, Judetul Bistrita-Nasaud;
- Expunerea de motive a primarului comunei Lechinta nr.6436 din 04.12.2015 ,privind unele măsuri
pentru stimularea încasării impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local al comunei Lechinta de
către persoanele fizice, în anul 2016;

- Rapoartele comisiIlor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Lechinta din
16.12.2015 privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor si taxelor locale
datorate bugetului local al comunei Lechinta de către persoanele fizice, în anul 2016;
În conformitate cu:
- prevederile art.12 din O.U.G. nr.44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale,

- prevederile art.125 alin.(1) şi alin.(2) lit."d" din Ordonanţa Guvernului României nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b, art. 36 alin. (4) lit. c şi art. 45 alin (2) lit. c din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1 Se aproba anularea in cota de 73% a majorarilor de intarziere a obligatiilor fiscale
principale restante la data de 31.12.2015, inclusiv, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele
conditii :
a) Sunt stinse pana la data de 31.03.2016 obligatiile de plata principale, constand in impozite si
taxe locale, toate creantele ce se fac venit la bugetul local, inclusiv amenzile contraventionale,
restante pana la data de 31.12.2015.
b) Sunt stinse pana la data de 31.03.2016 obligatiile de plata principale constand in impozite si taxe
locale, toate creantele ce se fac venit la bugetul local, inclusiv amenzile contraventionale, cu
termene de plata 01.10.2015-31.03.2016.
c) Sunt stinse pana la data de 31.03.2016 majorarile de intarziere, in cota de 73% datorate pana la
data stingerii obligatiilor de plata principale prevazute la litera (a) si (b).
Art.2 Se aproba anularea in cota de 73% a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata
principale cu termen de plata 31.12.2015, inclusiv,stinse pana la aceasta data, daca sunt indeplinite
conditiile prevazute la art.1 lit. (a)- (c).
Art.3 Se aproba anularea in cota de 73%, a majorarilor de intarziere aferente diferentelor
obligatiilor de plata principale, constand in impozite si taxe locale, respectiv toate creantele ce se fac
venit la bugetul local, inclusiv amenzile contraventionale, cu termene de plata pana la data de
31.12.2015, individualizate prin decizii de impunere emise ca urmare a inspectiei fiscale in derulare la
data intrarii in vigoare a OUG 44/2015, daca acestea se sting integral pana la termenul prevazut de art.
111, alin (2) din OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, prin orice modalitate prevazuta de lege
si sunt indeplinite conditiile prevazute la art.1.
Termenul de depunere a cererii de anulare a cotei de 73% din majorarile de intarziere este de 40
zile de la data comunicarii deciziei de impunere, sub sanctiunea decaderii;
Art.4 Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale prevazute de art.1-3, conform
anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare, ce se aplica de la data de 01.01.2016 pana
la data de 31.03.2016, inclusiv.
ART.5. –Pentru a beneficia de scutirea , persoane fizice vor depune, până la data de 20.02.2016
inclusiv, o cerere motivată, la biroul contabilitate- finante. La cerere debitorii vor anexa documentele
din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art.1, respectiv ordine de plată prin
Trezorerie, chitanţe casă, note de compensare ceea ce va constitui garantii pentru plata datoriilor la
bugetul local
ART.6. - Cererea privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi
taxelor locale va fi analizată de către personalul de specialitate din cadrul Biroului financiar contabil . În
urma analizei efectuate, se va întocmi un referat, care va fi verificat şi supus spre aprobare Primarului
comunei Lechinta, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre a consiliului local.
ART.7. - În baza referatului aprobat de către Primarul comunei Lechinta, majorările de întârziere
impozitelor si taxelor datorate bugetului local al comunei Lechinta pentru care sunt îndeplinite condiţiile
cumulative prevăzute de art. 1, vor fi scăzute din evidenţele fiscale, despre acest lucru fiind înştiinţat
contribuabilul persoană fizică ce a depus cererea.

ART.8. – Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016.
ART.9. – Primarul comunei Lechinta, prin Biroul financiar-contabil si compartimentul taxe si impozite ,
din cadrul primariei,va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
ART.10. - Prezenta hotărâre a fost adoptata cu 14 voturi ,,pentru”,0 voturi,,impotriva””, 0
voturi ,,abtineri” din totalul de 14 consilieri prezenti si se comunică cu:
.
- Primarul comunei Lechinta;
- Biroul financiar-contabil;
- Instituţia Prefectului - Judeţului Bistriţa-Năsăud.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BERARI MIHAI-DANUT
Nr.84
Din 16.12.2015

AVIZ DE LEGALITATE SECRETAR,
HANES RODICA

ROMANIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

Tel. 0263-274325, Fax: 0263-274325

Nr.6436/04.12.2015

E-mail:primaria.lechinta@yahoo.com

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul Florian Romeo-Daniel primarul al comunei Lechinta,judetul Bistrita Nasaud;
Avand in vedere:
-prevederile art. 125 alin.1 si alin. 2 lit. d din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile art.12 din O.U.G. nr.44/2015 privind acordarea unor facilitate fiscal,
-prevederile Legii nr.52/2003,republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica;
Propun spre dezbaterea consiliului local in scopul stimularii incasarii veniturilor la bugetul local al
comunei Lechinta pentru anul 2016, Regulamentul privind acordarea acordarea de facilitatii de anulare a
majorarilor de intarziere in cota de 70% aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de
31.12.2015, inclusiv si a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata principale cu termene de
plata pana la 31.03.2016, inclusiv, stinse pana la aceasta data, datorate de contribuabilii de pe raza
administrativ-teritoriala a comunei LECHINTA.

PRIMAR,
Ing.Florian Romeo-Daniel

ROMÂNIA

Lechinta, nr.509

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

Tel. 0263-274325, Fax: 0263-274325

Nr.6437/04.12.2015

E-mail:primaria.lechinta@yahoo.com

REFERAT
Subsemnata Mititean Stela sef birou financiar –contabil în cadrul primăriei comunei
Lechinta,judetul Bistrita Nasaud;
Avand in vedere:
-prevederile art. 125 alin.1 si alin. 2 lit. d din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare;
-prvederile art.6 din Hotararea Guvernului nr.794/2002 pentru aprobarea Normelor privind
procedura de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor ,taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;
-prevederile Legii nr.52/2003,republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica;
-prevederile art.12 din O.U.G. nr.44/2015 privind acordarea unor facilitate fiscal,
Propun spre dezbaterea consiliului local in scopul stimularii incasarii veniturilor la bugetul local al
comunei Lechinta pentru anul 2016, Regulamentul privind acordarea de facilitatii de anulare a
majorarilor de intarziere in cota de 70% aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de
31.12.2015, inclusiv si a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata principale cu termene de
plata pana la 31.03.2016, inclusiv, stinse pana la aceasta data, datorate de contribuabilii de pe raza
administrativ-teritoriala a comunei LECHINTA

CONTABIL SEF,
MITITEAN STELA

