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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind stabilirea procedurilor de aplicare a prevederilor  O.U.G. nr. 44/14.10.2015 pentru acordarea 

unor facilități fiscale în cazul creanțelor administrate de la bugetul local aprobate prin H.C.L. nr. 

141/29.10.2015 

 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de 17.12.2015, 

 Analizând necesitatea stabilirii procedurilor de aplicare a prevederilor  O.U.G. nr. 44/14.10.2015 

pentru acordarea unor facilități fiscale în cazul creanțelor administrate de la bugetul local aprobate prin H.C.L. 

nr. 141/29.10.2015; 

 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 63662/10.12.2015 al Serviciului Impozite și Taxe locale şi  

Avizele Comisiilor de specialitate; 

Având în vedere  prevederile O.U.G. nr.  44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, ale 

O.M.F.P. nr. 3831/2015; ale O.U.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și 

completările ulterioare; ale Legii nr. 207/2015 Codul de Procedura Fiscala aplicabil din 01.01.2016, precum și 

ale H.C.L. nr. 141/29.10.2015 pentru  stabilirea  impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016  în baza Legii 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 În temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2), lit. b), alin. (4). lit c); art. 45 alin. (2) lit. c); art. 61 alin. (2); art. 

115 alin. (1) lit. b)  şi  art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1.  Se stabilesc procedurile privind obligațiile de plată datorate bugetului local în vederea anulării 

cotei de majorări de întarziere stabilite prin O.U.G. nr. 44/2015 art. 12 alin. (2) și H.C.L. nr. 141/2015 art. 2 

după cum urmează: 

(1). În cazul obligațiilor de plată datorate bugetului local al Municipiului Săcele, majorările de 

întarziere în cotă de 73,3% datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante la 

30.09.201,5 se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ conditiile exemplificate în O.U.G. nr. 44/2015 art. 1 

alin. (1) de la literele a), b), c), d), e) si f). 

(2).  Organul fiscal competent acordă următoarele facilități fiscale: 

a) Amânare la plata a obligațiilor de plată accesorii până la data soluționarii cererii de anulare a 

accesoriilor sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor, până la data de 30 iunie 2016 

inclusiv, pentru contribuabilii care notifică organul fiscal competent, conform art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 

44/2015 

b) Anularea obligațiilor de plată accesorii. 

(3).  Procedura de acordare a amânării la plată pentru contribuabilii care își exprimă intenția de a 

beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit O.U.G. nr. 44/2015, prin depunerea la registratura 

Primariei Mun. Sacele sau prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, a unei notificări se 

va întocmi și soluționa conform art. 3 din Ordinul nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale în cazul creanțelor administrate de 

către organul fiscal central, acestea se vor explica și la bugetul local ca procedură de acordare de facilități.  

(4).   Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii se solicită de contribuabil inclusiv 

de către cei care au notificat organul fiscal, conform art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2015, în baza unei cereri 

de anulare a accesoriilor depuse la registratura Primăriei Mun. Sacele sau comunicata prin poșta cu confirmare 

de primire, fără anexarea altor înscrisuri. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a 

anulării, astfel cum acestea sunt prevazute de ordonanța de urgență cu exceptia, dupa caz, a conditiilor 

prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 44/2015 și soluționarea conform art. 4 din Ordinul nr. 
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3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor 

facilități fiscale în cazul creanțelor administrate de către organul fiscal central, acestea se vor aplica și la 

bugetul local ca procedură de acordare de facilități. 

Art. 2. Procedura de acordare a anulării la plata în cazul contribuabililor care beneficiază de eșalonări 

la plată se vor soluționa, conform art. 5 din Ordinul nr. 3831/2015. 

Art. 3. Deciziile privind soluționarea facilităților, conform procedurilor exemplificate se emit de 

organul fiscal – Serviciul Impozite și Taxe Locale, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, 

în două exemplare din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul 

fiscal al acestuia. La solicitarea contribuabilului, organul fiscal competent are obligația să clarifice anumite 

neconcordanțe existente și întocmeste un proces verbal de punere de acord. 

Art. 4. Anexele nr. 1-6, exemplificate la art. 7 din Ordinul nr. 3831/2015, fac parte integrantă din 

prezenta procedură, vor fi adaptate organului fiscal competent, Primaria Mun. Sacele, Serviciul Impozite și 

Taxe Locale, aceste anexe fiind urmatoarele: 

- Anexa nr. 1 Decizie de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii; 

- Anexa nr. 2   Decizie de modificare a deciziei de amânare la plată obligaţiilor de plată accesorii; 

- Anexa nr. 3   Decizie de pierdere a valabilităţii amânării la plată  a obligaţiilor de plată accesorii; 

- Anexa nr. 4   Decizie de anulare a obligaţiilor de plată accesorii; 

- Anexa nr. 5   Decizie de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii; 

- Anexa nr. 6   Proces-verbal de punere de accord. 

Art. 5. În vederea depunerii notificării,  conform anexei nr. 7 care face parte integranta din prezenta  

Hotărâre, organul fiscal competent înștiințează și îndrumă contribuabilul care înregistrează obligații de plată 

restante la 30.09.2015 inclusiv, potrivit art. 7 din Codul de procedura fiscala. 

Art. 6.  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        MAGDƠ JÁNOS                                                            C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  19 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie:19  

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prezenta s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Serviciului Impozite și Taxe locale 


