AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale pentru
contribuabilii persoane fizice din Municipiul Târgoviște

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii
iunie 2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 18979/10.06.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18980/10.06.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile art. 185 alin. (1) lit. b) și alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgoviște;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Codul Administrativ
adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și
art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019,
cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente
obligațiilor bugetare principale restante datorate bugetului local al
Municipiului Târgoviște de către contribuabilii persoane fizice.
Art. 2 Se aprobă procedura de acordare de înlesniri la plata obligațiilor fiscale,
sub forma scutirilor de la plată a majorărilor de întârziere datorate bugetului
local de contribuabilii persoane fizice, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgoviște, Direcția Economică, Serviciul Stabilire, Constatare,
Încasare Impozite și Taxe Locale, Direcția de Administrare a Domeniului
Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului
Târgoviște.
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Primarul Municipiului Târgoviște,
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, îmi exprim inițiativa în promovarea unui proiect de hotărâre având ca
obiect acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale constând în scutirea
majorărilor de întârziere pentru contribuabilii persoane fizice din Municipiul
Târgovişte, cu condiția achitării creanțelor fiscale principale.
În susținerea căruia formulez prezentul
REFERAT DE APROBARE
Potrivit art. 185 alin. (1) lit. b) și alin. (6) din Legea 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare :
(1) La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local
poate acorda pentru obligaţiile fiscale restante următoarele înlesniri la plată:
b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.
(6) Prin hotărâre a autorităţii deliberative se aprobă
procedura de acordare a înlesnirilor la plată.
Astfel consiliile locale pot hotărî prin procedură scutirea majorărilor de
întârziere datorate de contribuabili bugetelui local.
Scopul promovării acestei hotărâri și a procedurii de scutire a majorărilor de
întârziere este determinat de stimularea achitării voluntare de către contribuabili a
obligaţiilor de plată restante la buget, maximizarea încasărilor bugetare, revitalizarea
și evitarea deschiderii procedurii insolvenței și diminuarea arieratelor bugetare.
Având în vedere cele prezentate, supun spre dezbaterea si aprobarea
Consiliului Local Târgoviște a prezentului ,,Proiect de hotărâre privind
aprobarea procedurii de acordare de înlesniri la plata obligațiilor fiscale pentru
contribuabilii persoane fizice din Municipiul Târgoviște” în sensul scutirii de la
plată a majorărilor de întârziere datorate.
Primarul Municipiului Târgoviște,
Jr. Daniel-Cristian STAN

Direcţia Economică
Serviciului Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale
Primar,
jr. Daniel-Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale
pentru contribuabilii persoane fizice din Municipiul Târgovişte

Având în vedere că 15.762 de contribuabili persoane fizice înregistrează la această dată
majorări de întârziere în sumă de 3.802.279 lei, datorate pentru neachitarea la termenele de plată
a impozitelor și taxelor locale, ca urmare a dificultăților economice și sociale specifice societății
actuale, pentru a stimula încasarea veniturilor la bugetul local al municipiului Târgoviște în
următoarea perioadă, la cererea temeinic justificată a contribuabililor, care înregistrează majorări
de întârziere la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului local, se impune acordarea unei
înlesniri la plata obligațiilor fiscale prin scutirea de la plată a majorăririlor de întârziere.
Aprobarea acestei înlesniri la plată va duce la:
• prevenirea acumulării de noi datorii la bugetul local,
• stimularea achitării obligațiilor fiscale principale restante,
• creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor locale.
În conformitate cu prevederile art. 185 alin. (1) lit. b) și alin. (6) din Legea 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, organul fiscal poate acorda,
la cererea temeinic justificată a contribuabilului, scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.
Pentru a beneficia de această facilitate, persoanele fizice vor depune o cerere (formular
tipizat) și vor achita integral toate obligațiile fiscale principale restante până la data de 31.07.2021
inclusiv.
Cererile vor fi analizate, urmând a se întocmi un referat de către comisia instituită în acest
sens din Cadrul Serviciului Stabilire, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale. Referatul va fi
avizat juridic și va fi supus spre aprobare Primarului Municipiului Târgoviște, fără a fi necesară
aprobarea în Consiliul Local.
După aprobarea referatului, se va opera scăderea din evidențele fiscale a majorărilor de
întârziere pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta procedura de acordare a
înlesnirilor la plată.
Din cei peste 15.762 de contribuabili persoane fizice care au la această dată de achitat majorări
de întârziere, 3.328 au majorări de întârziere mai mari de 100 lei.

Ataşăm anexat conţinutul procedurii privind aprobarea acordării de înlesniri la plata obligațiilor
fiscale pentru contribuabilii persoane fizice din Municipiul Târgoviște în sensul scutirii de la plată
a majorărilor de întârziere datorate.
Director Executiv,
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