ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.24/31.05.2018
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale,
chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoane fizice, care au
calitatea de contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ teritoriala a orasului Baia de Aries

Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, intrunit in sedinta publica ordinara;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea scutirii de la plata
majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chriilor, redeventelor si altor obligatii de
plata datorate bugetului local de catre persoane fizice , care au calitatea de contribuabili ai bugetului local
de pe raza administrativ teritoriala a orasului Baia de Aries; raportul de specialitate nr.2080/22.05.2018,
intocmit de catre d-na Pasca Elena – sef serviciu financiar-contabil; rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate nr. 1,2 si 3 din cadrul consiliului local ;
In scopul atragerii cu celeritate de venituri la bugetul local, cat si pentru stimularea conformarii
voluntare a contributiilor la plata obligatiilor fiscale, maximizarea incasarilor bugetare si diminuarea
sumelor restante, precum si pentru cresterea gradului de colectare a impozitelor si taxelor locale ;
Avand in vedere :
- art.185 alin. (1) lit.b si alin.(6) din Legea nr. 207/ 2015, privind Codul de procedură fiscală
- art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”c” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica
locala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45, art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001,privind administratia
publică locală, republicată;
HOTARASTE:

Art.1. Se aproba procedura de acordare a scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente
impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de
catre persoane fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ teritoriala
a orasului Baia de Aries, conform anexei – parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar, este reprezentat de valoarea majorarilor de
intarziere aferente obligatiilor de plata datorate bugetului local si achitate integral.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se incredinteaza primarul oraşului Baia de
Arieş, prin Serviciul financiar-contabil impozite si taxe.
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata în instanţa de contencios administrativ, în termen de 30 zile
de la comunicare.
Prezenta se va comunica:
Insitutiei Prefectului – judetul Alba
Primarului orasului Baia de Aries
Serviciului finaciar –contabil
Se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile, din numărul de 13 consilieri
în funcţie şi 11 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons. Tomus Gicu Teodor
N.D. 4 exp.

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

Anexa la HCL nr.24/31.05.2018

PROCEDURA
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale,
chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoane fizice, care au
calitatea de contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ teritoriala a orasului Baia de Aries

Art.1. Dispozitii generale
(1) Prezenta procedura se aplica persoanelor fizice, care la data intrarii in vigoare a prezentei
hotarari datoreaza majorari de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si
altor obligatii restante la plata datorate bugetului local, calculate in limita termenului de prescriptie
prevazut de actele normative in vigoare.
(2) Prezenta procedura nu se aplica pentru obligatiile fiscale stinse prin poprire sau sume incasate
din valorificarea bunurilor sechestrate.
Art.2. Obiectivul si scopul procedurii
Obiectivul consta in atragerea cu celeritate de venituri la bugetul local, precum si in respectarea
principiului egalitatii de tratament, respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor
de acordare a facilitatilor fiscale.
Art.3. Durata de aplicare a procedurii
Prezenta procedura se adreseaza conribuabililor persoane fizice, de la data intrarii in vigoare a
acesteia si pe perioada derularii ei, respectiv pana la data de 20.12.2018, care au evidentiate in rolul fiscal
impozite si taxe locale, chirii, redevente si alte obligatii de plata, precum si/sau majorari de intarziere
aferente, datorate bugetului local al orasului Baia de Aries.
Art.4. Conditii de eligibilitate a procedurii
(1) Scutirile ce vor fi acordate conform acestei proceduri sunt cele prevazute in art. 185 alin (1) lit.b
din Legea nr. 207/ 2015, privind Codul de procedură fiscală, respectiv scutiri de la plata
majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor de plata la bugetul local.
(2) Pot beneficia de scutirile prevazute in prezenta procedura persoanele fizice, care sting integral
pana la data de 20.12.2018 obligatiile principale constand in impozite si taxe locale, chirii, redevente, si
alte obligatii datorate bugetului local si depun cerere pana la data de 20.12.2018.In acest caz, persoanele
fizice beneficiaza de 100% scutire de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor de
plata.
(3) In cazul beneficiarilor prezentei proceduri care au mai multe tipuri de obligatii la bugetul local
si fac plata integrala numai pentru un anumit tip de obligatie,scutirea se va aplica doar pentru majorarile
sau penalitatile corespunzatare obligatiilor achitate.
Art. 5. Modalitatea de implementare a procedurii
(1) Pentru a beneficia de scutirile prevazute in prezenta procedura, contribuabilii – persoane fizice ,
vor depune pana la data de 20.12.2018 la registratura orasului Baia de Aries, o cerere temeinic justificata,
la care vor anexa urmatoarele:
-copie dupa actul de identitate al contribuabilului
-dovada achitarii obligatiilor de plata pentru care se solicita scutirea
(2) Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorarilor de
intarziere pentru fiecare tip de obligatie de plata datorata bugetului local, achitata integral, in conditiile
prezentei proceduri.
(3) Cererea privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente aferente impozitelor si
taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local va fi analizata de
functionarii serviciului financiar-contabil impozite si taxe in termen de 5 zile de la data inregistrarii
acesteia.

(4) Serviciul financiar-contabil impozite si taxe va verifica indeplinirea conditiei privind achitarea
integrala la data solicitarii a obligatiilor de plata pentru care se solicita scutirea de la plata majorarilor de
intarziere.
(5) In urma analizei efctuate, Serviciul financiar-contabil impozite si taxe va intocmi un referat
privind acordarea/neacordarea scutirii, care impreuna cu cererea, se vor inainta spre aprobare primarului
orasului Baia de Aries, fara a fi necesara aprobarea fiecarei cereri prin hotarare a consiliului local. In baza
referatului de acordare/neacordare, va fi emisa o decizie din partea Serviciului financiar-contabil impozite
si taxe privind acordarea/neacordarea scutirii.
(6) Operaraea efectiva a facilitatilor acordate va fi efectuata pe baza referatului aprobat de catre
primar si a deciziei de calcul a majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor,
redeventelor si a altor obligatii de plata datorate bugetului local, pentru care sunt indeplinite conditiile din
prezenta procedura, dupa care vor fi scazute din evidentele fiscale, despre acest lucru fiind instiintate
persoanele care au depus cerere.
(7) In cazul persoanelor fizice care nu indeplinesc conditiile pentru a fi scutite de la plata
majorarilor de intarziere, serviciul de spacialitate va comunica in scris acest lucru.
(8) Prezenta procedura nu se aplica persoanelor fizice care au in derulare litigii cu orasul Baia de
Asries, in ceea ce priveste impozitele, taxele si alte obligatii de plata la bugetul local.
Art.6. Transparenta si monitorizarea prezentei proceduri
Prezenta procedura va fi adusa la cunostinta publicului, prin publicarea integrala pe site-ul
Primariei orasului Baia de Aries.

Presedinte de sedinta,
Cons. Tomus Gicu Teodor

Contrasemneaza secretar,
Nemeş Adriana Delia

