
                    JUDEŢUL  BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIŞLAZ

                                               H O T Ă R Â R E
Privind indexarea cu indicele de infla ie al anului  2017 a nivelului impozitelor i taxelorț ș
locale precum i a superficiilor, redeven elor i chiriilor din contractele ce au ca obiectș ț ș

bunuri aparţinând comunei Chi lazș

                    Având în vedere:
 -   Adresa Direcţiei Judeţene de Statistică Bihor nr. 156 din 12.01.2018 ;

                   -    Expunerea de motive cu nr. 546/ 5.02.  2018 a domnului Kosztandi Mihai, 
primarul comunei , privind indexarea nivelului impozitelor i taxelor locale precum i a ș ș
contractelor de închiriere i concesiune cu indicele de infla ie al anului  2017  ,ș ț
                     Văzând Raportul compartimentului de resort cu nr. 545 din  5.02.2018 , raportul 
de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local i anun ul cu nr.549/5 februarie 2018 ș ț
elaborat în baza Legii nr.52/2003 privind transparen a decizională în administra ia ț ț
publică,republicată,
                     inând  seama de  prevederile art. 491 alin.(1) i (2) din Legea nr.227/2015 Ț ș
privind Codul fiscal  i ale art.48 alin.(3) din Normele   de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. ș
54/2006 ,  privind regimul contractelor de concesiune i închiriere,aprobate prin Hotărârea ș
Guvernului nr.168/2007,
                     În baza dispoziţiilor art. 36 alin .( 1 ) lit. b) coroborat cu alin. (64) lit. c) ,art.45 
alin ( 1 ) şi ale art.115 alin. (1) , lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , 
republicată, cu modificîrile şi completările ulterioare , 
                    Consiliul local al comunei Chişlaz , cu 12 voturi  “pentru “  din numărul total  de 
13 consilieri în func ie iț ș  12  consilieri prezen iț
 
                                                        H O T Ă RĂ Ş T E:
            Art. 1.  –În anul 2018    se  indexează cu indicele de infla ie al anului  2017 nivelul ț
impozitelor i taxelor locale, superficiile, redeven ele i chiriile prevăzute în  contractele ce ce ș ț ș
au ca obiect bunuri aparţinând comunei Chi lazș , inând seama că indicele pre urilor de consum ț ț
la sfâr itul anului 201ș 7 comunicat de Direc ia Jude eană de Statistică Bihor este ț ț
de 1,34 %.
            Art.2. –Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  
primarul comunei Chişlaz  prin compartimentul impozite şi taxe locale. 
            Art.3. –Prezenta hotărâre se comunică:
                             -Instituţiei Prefectului -judeţul Bihor;
                             -Primarului comunei Chişlaz;
                             -compartimentul impozite şi taxe locale  a comunei Chi laz;ș
                             -se aduce la cunoştinţă prin afişaj la sediu şi se publică pe pagina 
oficială  a comunei.

              
               Pre edinte de edin ă,ș ș ț

       Gavril Demjen
                                                                                                               Contrasemnează,
                                                                                                                      Secretar,
                                                                                                                    Ioan  Tiriteu
Nr. 4 din 28 februarie 2018.





JUDETUL BIHOR
COMUNA CHISLAZ
Nr. 563  din 5 februaria  2016

                                     RAPORT    DE   SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenţă 
a Guvernului nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale 

         Având în vedere prevederile art. 12 , alin. 1 si 2 din O.U.G. nr.44/2015 
privind acordarea unor facilităţi fiscale , care precizează :
       1.   În cazul obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale , prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică daca consiliul local stabileşte , prin 
hotărâre , aplicarea acestor prevederi .
        2.   În acest caz anularea vizează  o cotă de până la 73,3% din 
majorarile de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a 
obligaţiilor de plată restante datorate bugetelor locale.
       Având în vedere prevederile art. 12 , alin  3 din O.U.G. nr. 44/2015 
privind acordarea unor facilităţi fiscale , care stipulează: 
         Prin hotărârea prevazută la alin. 1 , consiliul local aprobă şi procedura 
de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere stabilită potrivit  
alin.2.
           Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale , cu modificările şi completările ulterioare ;
           Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei in 
calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre ;
           Luând în considerare maximizarea încasărilor bugetare şi implicit , 
diminuarea arieratelor bugetare ;
           Ţinând seama de interesul general de susţinere a cresterii economice 
prin sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate ;
                                                PROPUN

- aprobarea aplicării prevederilor OUG nr. 44/2015 privind acordarea 
unor facilităţi fiscale ;

- aprobarea anulării majorărilor de întârziere  in cotă de 73,3% pentru 
plata până la 31.03.2016 a obligaţiilor de plată principale restante la 
30 septembrie 2015 , inclusiv ;

- aprobarea  procedurii de acordare a anulării cotei de 73,3 % din 
majorarile de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a 
obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local.



                               REFERENT
                     MARIOARA RADA

JUDETUL BIHOR
COMUNA CHISLAZ
NR. 562 din  5  februarie  2016

                              EXPUNERE   DE   MOTIVE 
                                     
la proiectul de hotărâre pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenţă 
a Guvernului nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale 

         Având în vedere prevederile art. 12 , alin. 1 si 2 din O.U.G. nr.44/2015 
privind acordarea unor facilităţi fiscale , care precizează :
       1.   În cazul obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale , prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică daca consiliul local stabileşte , prin 
hotărâre , aplicarea acestor prevederi .
        2.   În acest caz anularea vizează  o cotă de până la 73,3% din 
majorarile de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a 
obligaţiilor de plată restante datorate bugetelor locale.
       Având în vedere prevederile art. 12 , alin  3 din O.U.G. nr. 44/2015 
privind acordarea unor facilităţi fiscale , care stipulează: 
         Prin hotărârea prevazută la alin. 1 , consiliul local aprobă şi procedura 
de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere stabilită potrivit  
alin.2.
           Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale , cu modificările şi completările ulterioare ;
           
           Luând în considerare maximizarea încasărilor bugetare şi implicit , 
diminuarea arieratelor bugetare ;
           Ţinând seama de interesul general de susţinere a cresterii economice 
prin sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate ;
             În temeiul Legii nr. 215/2001 , actualizată , a administraţiei publice 
locale;
              Iniţiez proiectul de hotărâre pentru aplicarea prevederilor 
Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr. 44/14.10.2015 privind acordarea 



unor facilitati fiscale şi -l propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului local
al comunei Chişlaz.

                                             PRIMAR
                                       STEFAN  TRIPO

          
       

 

ROMÂNIA
      JUDEŢUL BIHOR
   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISLAZ
              PROIECT               

 
 

HOTĂRÂRE
privind aplicarea prevederilor Ordonan ei de urgen ă a Guvernuluiț ț  

nr. 44/2015 la nivelul  comunei CHISLAZ
 

           

Analizând expunerea de motive înregistrată sub  nr. 562 din 5 februarie 2016  a
domnului Tripo Stefan , primarul comunei,

Luand in considerare  prevederile  art.  9 pct.  3 Cartea europeană a autonomiei
locale, adoptate la Strasbourg la 15.11.1985 i ratificată prin Legea nr. 199/1997,ș

                     Având în vedere prevederile :

          a) art.  12 din O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor
facilităţi fiscale , 

       b)Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu
modificările şi completările ulterioare,     

             Văzând avizul comisiei de specialitate a consiliului local şi raportul de avizare cu
nr.563 din 5  februarie al compartimentului de resort,

               Având în vedere anuntul şi procesul verbal de indeplinire a procedurii de
transparenţă decizională,

                   Ţinând seama de interesul general de susţinere a cresterii
economice prin sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate ;



În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) şi ale art. 115
alin.  (1) lit.  b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice locale,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, initiez urmatorul proiect de hotarare:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISLAZ

 
 

HOTĂRĂŞTE
 
 

Art.1     (1)  Se aproba anularea in cota de 73,3 % a majorarilor de imtarziere
aferente obligatiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015 , inclusiv , constand
in creante de natura fiscala datorate bugetului local de catre contribuabilii  de pe raza
comunei CHISLAZ.
                        (2) Prevederile alin. (1)  se aplica si pentru majorarile aferente obligatiilor
fiscale principale   cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie  2015 şi 31
martie 2016, inclusiv
                                          (3) Prevederile alin. (1)  se aplica si pentru majorarile aferente
obligatiilor fiscale principale  cu termene de plată pana la 30 septembrie 2015 , iclusiv ,
stinse pana la aceasta data 

Art. 2 Se aprobă procedura de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere
prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezentă hotărâre.

 
Art. 3 Compartimentul de Impozite si  Taxe locale  va emite deciziile

prevăzute  în  procedura de  acordare  a  anulării  cotei  din  majorările  de
întârziere, pentru fiecare contribuabil în care se vor reflecta facilită ile fiscaleț
acordate. 
         Art.  4   Prezenta hotărâre se comunică cu :
                             -Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
                             -Primarul comunei Chişlaz;
                          -se aduce la cunoştinţă prin afişaj la sediu şi se publică pe 
pagina oficială  a comunei.

                        Iniţiator,
                          Primar,                                                       Avizat legalitatea,
                    Ştefan Tripo                                                          Secretar,
                                                                                              Ioan  Tiriteu
 Nr.........din .... ianuarie 2016

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA
      JUDEŢUL BIHOR
    COMUNA CHIŞLAZ
     CONSILIUL LOCAL

Anexa H.C.L. nr.____/2016__
 

PROCEDURĂ
pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi

fiscale la nivelul comunei CHIŞLAZ
 
 
 

Art. 1. Dispoziţii generale

(1) Prezenta procedură se aplică contribuabililor care la data intrării în vigoare a acesteia,
datorează  majorări  de  întârziere aferente  obligaţiilor  de  plată principale,  datorate
bugetului  local  al  comunei  Chişlaz  ,  restante  la  30  septembrie  2015,  inclusiv  şi
administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local
CHIŞLAZ , 

Art. 2. Obiectul facilităţilor fiscale

(1) Se acordă următoarele facilităţi fiscale:
a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată reprezentând majorări de întârziere, până la
data soluţionării cererii de anulare a majorărilor de întârziere sau, în cazul în care nu se
depune cererea de anulare a majorărilor  de întârziere,  până la data de 30 iunie 2016,
inclusiv, pentru  contribuabilii  care  notifică   compartimentul  impozite  şi  taxe  locale  ,
conform art. 4  alin. (1) din prezenta procedură;
b) anularea obligaţiilor de plată reprezentând majorări de întârziere .

(2) Obligaţiile de plată reprezentând majorări de întârziere, care, potrivit legii, pot face
obiectul facilităţilor fiscale prevăzute la alin. (1), reprezintă o cotă de 73,3% din

majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului local al
comunei CHIŞLAZ

 

, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv.

(3) Obligaţiile de plată reprezentând majorări  de întârziere,  prevăzute la alin.  (2) sunt
aferente:
a) obligaţiilor de plată principale, datorate bugetului local al comunei Chişlaz, restante la
30 septembrie 2015 inclusiv;
b) obligaţiilor de plată principale, datorate bugetului local al comunei Chişlaz, declarate
suplimentar de contribuabil prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile
fiscale principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv;
c) obligaţiilor de plată principale, datorate bugetului local al comunei Chişlaz, cu termene
de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv şi stinse până la această dată;



d) obligaţiilor de plată principale, datorate bugetului local al comunei Chişlaz, cu termene
de plată până la 30 septembrie 2015, cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a
unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.

(4) Prin inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei proceduri se
înţelege  inspecţiile  începute  anterior  acestei  date  şi  pentru  care  s-a  emis  decizie  de
impunere după această dată.

(5) Prin obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se înţelege:
a) obligaţii  de plată pentru care s-a împlinit  scadenţa sau termenul de plată până la 30
septembrie 2015, inclusiv;
b) diferenţele de obligaţii de plată principale şi majorări de întârziere stabilite prin decizii
de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă pentru
acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală;
c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii si existente
în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.

(6) Nu  sunt  considerate  obligaţii  de  plată restante  la  30  septembrie  2015,  inclusiv
obligaţiile  de plată stabilite  în acte administrative a căror executare este suspendată în
condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.

(7) Sunt considerate restanţe la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi obligaţiile de plată care,
la această dată, se află în oricare din situaţiile prevăzute la alin. 6, iar ulterior acestei date,
dar nu mai târziu de 31 martie 2016, inclusiv, încetează suspendarea executării actului
administrativ fiscal.

Art. 3 Condi ii care trebuiesc îndeplinite pentru anularea cotei de 73,3% din majorările deț
întârziere

(1) Se  anulează  o  cotă de  73,3% din  majorările  de  întârziere  aferente  obligaţiilor  de
plată principale, datorate bugetului local al comunei Chişlaz, restante la 30 septembrie
2015, inclusiv,  dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, , se sting
prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b) o cotă de 26,7% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată prevăzute la
lit.  a) existente în evidenţele fiscale la data stingerii obligaţiilor de plată principale se
stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv;
c) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege o cotă de 26,7% din majorările de
întârziere datorate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale prevăzute la lit. a)
şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, până la termenul de plată prevăzut
in Codul de procedură fiscală;
d) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile de plată principale
administrate de SPIT, cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31
martie  2016,  inclusiv,  până  la  data  depunerii  cererii  de  anulare  a  cotei  de  73,3%
din majorările  de întârziere,  denumită în continuare cerere de anulare a majorărilor  de
întârziere;
e) contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de
anulare a majorărilor de întârziere. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în
care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost
stabilite, prin decizie, de către compartimentul impozite si taxe locale;
f) contribuabilul depune cererea de anulare a majorărilor de întârziere până la data de 30
iunie 2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
În scopul acordării anulării, pentru cota de 26,7% din majorările de întârziere datorate
sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile  Codului de procedură fiscală.



(2) Se  anulează  o  cotă de  73,3% din  majorările  de  întârziere  aferente diferenţelor  de
obligaţii de plată declarate suplimentar de contribuabili prin declaraţie rectificativă prin
care  se  corectează  obligaţiile  de  plată  principale  cu  scadenţe  anterioare  datei  de  30
septembrie 2015, inclusiv, şi administrate de  compartimentul impozite si taxe locale  ,
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) declaraţia rectificativă este depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b) toate obligaţiile de plată principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting
prin orice modalitate prevazută de lege până la 31 martie 2016, inclusiv;
c) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. b) - f).

(3) Se anulează o cotă de 73,3% din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor de plată
principale  cu  termene  de  plată  până  la  30  septembrie  2015,  inclusiv, administrate  de
compartimentul  impozite  si  taxe  locale    şi  stinse  până  la  această  dată,  dacă  sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) majorările de întârziere ce pot forma obiectul anulării sunt datorate şi nestinse la 30
septembrie 2015, inclusiv;
b) o cotă de 26,7% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu
termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 şi stinse până la această dată se
stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv.
c) contribuabilul depune cererea de anulare a majorărilor de întârziere până la data de 30
iunie 2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
În scopul acordării anulării, pentru cota de 26,7% din majorările de întârziere datorate
potrivit  alin.  3  lit.  b)  sunt  aplicabile  în  mod  corespunzător  prevederile  Codului   de
procedură fiscală.

(4) Se anulează o cotă de 73,3% din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor de plată
principale, administrate de compartimentul impozite si taxe locale       , cu termene de
plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi individualizate în decizii de impunere emise
urmare unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a hotararii de consiliu
local  pentru  aplicarea  prevederilor  O.U.G.  nr.  44/14.10.2015  privind  acordarea  unor
facilităţi fiscale la nivelul  comunei Chişlaz, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele
condiţii:
a) toate diferenţele de obligaţii de plată principale individualizate în decizia de impunere
sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut  de
Codul de procedură fiscală;
b) o cota de 26,7% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a)
este stinsă prin orice modalitate prevazută de lege până la termenul de plată prevăzut  de
Codul de procedură fiscală;
c) cererea de anulare a majorărilor de întârziere se depune în termen de 90 de zile de la
comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii.
În situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a hotărârii de
consiliu local pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea
unor facilităţi fiscale la nivelul UAT Constanţa, în scopul acordării anulării prevăzute la
alin. 2, organele fiscale iau în considerare declaraţiile rectificative depuse de contribuabili
în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărarii de consiliu local.

Art. 4. Procedura de acordare a amânării la plată

(1) Contribuabilii  care  intenţionează să beneficieze  de  anularea  obligaţiilor  de
plată reprezentând  majorări  de  întârziere, potrivit  hotărârii  de  consiliu  local  pentru
aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale la
nivelul comunei Chişlaz, pot notifica  compartimentul impozite si taxe locale  cu privire
la intenţiile lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de
întârziere. Notificarea se poate depune la sediul  compartimentul impozite si taxe locale
sau se poate comunica prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primirei.



(2) Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale
reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul
fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail,
inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
b)  obiectul  notificării,  respectiv  intenţia  de  a  beneficia  de  anularea  a  majorărilor  de
întârziere prevăzute la art. 2 alin. (2);
c)  data  şi  semnătura  contribuabilului/reprezentantului  legal/reprezentantului
fiscal/împuternicitului.

(3)  Notificarea  se  soluţionează  în  termen  de  cel  mult  15  zile  lucrătoare  de  la  data
înregistrării acesteia, de către  compartimentul impozite şi taxe locale  prin emiterea unei
decizii.  Notificările  depuse  anterior  aprobării  prezentei  proceduri,  se  soluţionează  în
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu
local.

(4) Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal, o cotă de 73,3% din majorările
de întârziere care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest
caz,  SPIT  emite  decizie de  amânare  la  plată  a  majorărilor  de  întârziere,  prevăzută
în Anexa nr. 1.

(5)  Odată  cu  emiterea  actelor  prevăzute  la  alin.  (4),  pentru  obligaţiile  de  plată,
reprezentând majorări de întârziere, care fac obiectul amânării la plată:
a) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz;
b) majorările  de  întârziere amânate la  plată potrivit  alin.  4,  nu  se  sting  până la  data
solţionării cererii de anulare a majorărilor de întârziere sau până la data de 30 iunie 2016
inclusiv, în cazul în care contribuabilul  nu depune cerere de anulare a majorărilor  de
întârziere.
Prevederile de la alin. 4 şi alin 5 lit. a şi, b  sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între
data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere şi data emiterii deciziei de
soluţionare a cererii potrivit art. 5 alin 5.

(6) În baza notificării, SPIT emite şi comunică:
a) contribuabilului - decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere;
b) instituţiilor  de credit  la  care debitorul  are deschise conturile  bancare şi/sau terţilor
popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului - adresa de sistare temporară, totală
sau parţială, a executării silite prin poprire.

(7) În situaţia în care pe perioada amânării la plată se emite decizie referitoare la majorări
de întârziere, care cuprinde majorări de întârziere prevăzute la art. 2 alin. (2), SPIT emite,
odată  cu  această  decizie,  şi  decizia  de  modificare  a  deciziei  de  amânare  la  plată  a
majorărilor de întârziere, prevăzută în Anexa nr. 2, prevederile alin. (4) şi (5)  aplicându-
se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de
amânare la plată a majorărilor de întârziere înlocuieşte decizia emisă anterior. Amânarea
la plată a majorărilor de întârziere se acordă în baza notificării iniţiale.

(8)  În cazul  în  care,  ulterior  emiterii  deciziilor  de  amânare  la  plată  a  majorărilor  de
întârziere,  se  constată  erori  în  conţinutul  acestora,  pe  baza  documentelor  care  atestă
această  situaţie,  SPIT emite  decizie  de  modificare  a  deciziei  de  amânare  la  plată  a
majorărilor de întârziere.

(9)  Decizia  de amânare  la  plată  a  majorărilor  de  întârziere  î i  pierde  valabilitatea  înș
oricare din următoarele situa ii:ț

a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii
de anulare a accesoriilor, după caz;



b) la data de 30 iunie 2016, în cazul ăn care contribuabilul nu depune cerere de anulare a
accesoriilor.  În  acest  caz,  SPIT emite  i  comunică  decizia  de  pierdere  a  valabilită iiș ț
amânării  la  plată  a  majorărilor  de  întârziere,  prevăzută  în Anexa 
nr. 3.

(10) Prin derogare de la prevederile   Codului de procedură fiscală,  până la data de 30
iunie 2016, inclusiv, contribuabilii care au notificat SPIT şi au înfiinţate popriri la data
intrării  în  vigoare  a hotărârii  de consiliu  local,  de către  organul  de executare  fiscală,
asupra  disponibilităţilor  băneşti,  pot  efectua  plata  sumelor  înscrise  în  adresele  de
înfiinţare  a  popririi  din  sumele  indisponibilizate.  Prevederile  sunt  aplicabile si  pentru
popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu local şi data de 30
iunie 2016, inclusiv.

Art. 5 Procedura de acordare a anulării majorărilor de întârziere

(1) Un contribuabil poate beneficia de anularea majorărilor de întârziere potrivit prezentei
hotărâri  în  oricare  dintre  situaţiile  prevăzute  la  art.  3  dacă  sunt  îndeplinite  condiţiile
pentru acordarea anulării.

(2) Anularea majorărilor de întârziere se solicită de către contribuabili, inclusiv de către
cei  care  au  notificat  SPIT conform art.  4  alin.  (1),  în  baza  unei  cereri  de  anulare  a
majorărilor  de  întârziere,  depuse  la  SPIT  sau  comunicate  prin  poştă,  cu  scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, fără anexarea altor înscrisuri.

(3) Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, astfel cum
acestea sunt prevăzute la art. 3.

(4) Cererea de anulare a majorărilor de întârziere cuprinde următoarele:
a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale
reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul
fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail,
inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
b) obiectul cererii, respectiv anularea majorărilor de întârziere prevăzute la art. 2 alin. (2),
cu precizarea facilităţilor solicitate;
c)  data  şi  semnătura  contribuabilului/reprezentantului  legal/reprezentantului
fiscal/împuternicitului.

(5) În baza cererii de anulare a majorărilor de întârziere, SPIT analizează îndeplinirea
condiţiilor prevăzute de prezenta procedură şi emite decizia de anulare a majorărilor de
întârziere sau decizia de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere, după
caz, prevăzute în Anexa nr. 4 şi Anexa nr. 5.

(6)  Înainte  de  emiterea  deciziei  de  respingere  a  cererii  de  anulare  a  majorărilor  de
întârziere, SPIT audiază contribuabilul,  potrivit  art.  9 alin. (1) din Codul de procedură
fiscală, ocazie cu care îi indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite.

(7) Contribuabilii care nu au notificat organul fiscal conform art. 4 alin. (1) pot beneficia
de  anularea  la  plată  a  majorărilor  de  întârziere  prevăzute  la  art.  2  alin.  (2),  dacă
îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 3.

(8) Pentru a beneficia de anularea majorărilor de întârziere prevăzute la art. 2 alin. (2),
contribuabilii  care  se  află  în  procedura  de  executare  silită  trebuie  să  notifice
compartimentul impozite şi taxe locale  potrivit art. 3 alin. (1).

Art. 6 Dispoziţii finale

(1) Deciziile prevăzute la art. 4 alin. (4), (7) şi (9), precum şi la art. 5 alin. (5) se emit de
către SPIT în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar
un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.



(2) La solicitarea contribuabililor, compartimentul impozite şi taxe locale               are
obligaţia  să  clarifice  eventualele  neconcordanţe  existente  între  evidenţa  acestora  şi
evidenţa  fiscală,  întocmind  în  acest  sens  un          proces-verbal  de  punere  de  acord
prevăzut în Anexa nr. 6.

(3) Prevederile  prezentei  ordonanţe  de  urgenţă nu  se  aplică pentru  obligaţiile  de
plată rezultate din raporturi juridice contractuale şi acestea nu sunt luate în calcul pentru
acordarea  anulării majorărilor  de  întârziere,  potrivit  hotărârii  de  consiliu  local  pentru
aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale.

Art. 7 Anexe
 
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.
   
 
 
 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                                        
  _________________________


