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                                                                                                           Anexa la 

 
HCL 202/30.06.2021 

 
 

Procedura 
privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale 

sub forma scutirilor de la plată a majorărilor de întârziere datorate bugetului local  
de contribuabilii persoane fizice din Municipiul Târgovişte 

 
 

Art. 1 Scutirea majorărilor de întârziere se va acorda contribuabililor din Municipiul 
Târgovişte pe bază de cerere, la care se va anexa nota de plată (document informativ) 
emisă de Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite şi Taxe Locale, care va cuprinde 
toate obligaţiile fiscale principale şi accesoriiile acestora (majorările de întârziere) calculate 
până la data cererii. 

Art. 2 Scutirea prevăzută la art. 1 se va acorda daca contribuabilul îsi achită toate 
obligaţiile fiscale principale datorate şi evidenţiate în nota de plată, până la data de 
31.07.2021. Scutirea nu se acorda si pentru majorarile de întârziere achitate anterior intrării 
in vigoare a prezentei hotarâri. 

Art. 3 Cererea de scutire se depune la Serviciul Stabilire, Constatare, Incasare 
Impozite şi Taxe Locale, str. Poet Grigore Alexandrescu bl. E4 parter, după aprobarea 
hotărârii în Consiliul Local până la 31.07.2021 şi va cuprinde : 

• Elementele de identificare ale contribuabilului 

• Natura obligaţiei bugetare pentru care se solicită scutirea 
Art. 4 Scutirea majorărilor de întârziere poate fi solicitată şi acordată atât înaintea 

începerii executării silite cât şi în timpul executării acesteia. 
Art. 5 Serviciul Stabilire, Constatare, Incasare Impozite și Taxe Locale, verifică 

îndeplinirea condițiilor stabilite (depunerea cererii și achitare integrală a obligațiilor fiscale 
în termenele stabilite) și întocmește un referat centralizator care va fi supus spre aprobare 
Primarului Municipiului Târgoviște, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri în parte. În 
baza referatului aprobat, serviciul de specialitate va scădea din evidențele fiscale majorările 
de întârziere evidențiate.  

 
 
 

 
 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL GENERAL  

                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea 
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       Nr. ………..……….. din ….../…../2021 

           
            

   
 
 

Cerere 
scutire majorări de întârziere în conformitate cu HCL nr. …….. 

 
 
 
 
 Subsemnat (a/ul) ……………………………………….. domiciliat în ……………………, 

str. …………………………………..., nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. …., judeţul ……………. având 

în vedere situaţia financiară generată de criza economico-financiară pe care o străbatem şi în 

conformitate cu prevederile HCL nr. ………………… vă rog să-mi aprobaţi scutirea de la plată 

a majorărilor de întârziere datorate în sumă de ………………  lei, evidenţiate în nota de plată 

emisă de Serviciul Stabilire, Constatare, Incasare Impozite şi Taxe Locale, anexată.  

 Prin prezenta mă oblig ca până la data de 31.7.2021 să achit toate obligaţiile fiscale 

principale. Am luat la cunoştinţă faptul că, dacă nu voi respecta această obligaţie, nu voi 

beneficia de facilitatea fiscală prevăzută, iar  Serviciul Urmarire si executare silita a obligatiilor 

fiscale al Municipiului Târgovişte va proceda la acţiuni de executare silită pentru recuperarea 

creanţelor datorate. 

Pentru a beneficia de facilitatea fiscala sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu 

caracter personal. 

 

  Semnătura,                                                                            Data, 

 

 

 

 

                                                                Vizat 

             Sef Serviciu                                                              Inspector Fiscal 

        Ing. Crintescu Iulian          …………………………… 
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