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H O T Ă R Â R E A  nr. 13 
din 25.02.2021 

Privind: Scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente 
obligaţiilor fiscale şi nefiscale datorate bugetului local de către 
persoanele fizice 
 

    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 393/23.02.2021; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în 
şedinţă ordinară, în data de 25.02.2021; 
  Având in vedere : 
           -referat de aprobare a iniţiatorului, înregistrată sub nr. 
394/23.02.2021; 
           - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al 
comunei, înregistrat sub nr. 395/23.02.2021; 
           - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
Având în vedere Titlul IX al Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cum 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având in vedere prevederile art.185 alin.l lit.b) şi alin. 6 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscal; Având in vedere art. 129 
alin.4 lit.c) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ  
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c),, alin.(6), lit. b),c),art. 196 alin. 1), lit 
(a) si art. 197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art .1 Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente 
obligaţiilor fiscal şi nefiscale de către persoanele fizice conform Anexei 
1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  



Art.2. Primarul va răspunde de aplicarea prevederilor prezentei 
hotărâri împreună cu Compartimentul financiar-contabil, impozite şi 
taxe. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 
comunei Valea Mărului, în termenul prevăzut de lege, tuturor 
persoanelor interesate  și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 
www.primariavaleamarului.ro 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 

Chifan Nicoleta-Carmen                                                                                                                                                                                               
                                                               Secretar general al comunei, 

                                                                          Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 1 la H C L nr      25.02.2021 

PROCEDURĂ  
privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale şi 

nefiscaie datorate bugetului local de către persoanele fizice  
 
 

1.Cadru legal 
(1) Conform prevederilor art.185, alin.l, lit.b, din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedura fiscala , la cererea temeinic justificata a contribuabilului, organul fiscal 
local poate acorda scutire sau reducere de majorări de întârziere  
(2} Hotărârea Consiliului Local Valea Mărului  nr. din prin care a fost aprobată 
acordarea scutirii de ia plata majorărilor de întârziere datorate de persoane fizice  
2 Dispoziţii generale  
(1) Prezenta procedură se aplică debitorilor - persoane fizice - care de la data 
adoptării Hotărârii Consiliului Local Valea Mărului si până la data de 30 
septembrie 2021 inclusiv, achită toate obligaţiile bugetare fiscal şi nefiscale restante 
care se regăsesc în lista de rămăşiţă la 31.12.2020 datorate bugetului local al 
comunei Valea Mărului , cu excepţia majorărilor de întârziere aferente debitelor 
principale. 
 (2} Scutirea de la plata majorărilor de întârziere se acordă în baza unei cereri 
depuse de contribuabili persoană fizică, după data adoptării hotărârii Consiliului 
Local si pana la data de 30.09.2021, inclusiv. Cererile depuse înainte de data 
adoptării hotărârii sau după data de 30.09.2021 nu vor fi supuse analizei şi se vor 
clasa.  
(3) Prin obligaţii bugetare restante la 30.09.2021 inclusiv se înţelege: a) obligaţiile 
bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie 
de impunere emise pana data de 31.12.2020 rezultate in urma : - depunerii 
declaraţiei de impunere sau impunerii din oficiu - înregistrării declaraţiilor de 
impunere privind modificarea destinaţiei clădirilor aparţinând persoanelor fizice 
din clădire rezidenţială în clădire nerezidenţială.  
 
3. Obiectivul şi scopul procedurii 
 (1) Este determinat de dorinţa autorităţii locale de a sprijini persoanele fizice care 
au întâmpinat dificultăţi la plata la termen a obligaţiilor fiscale şi nefiscale şi în 
consecinţă înregistrează obligaţii restante faţă de bugetul local, maximizarea 
încasărilor bugetare şi diminuarea arieratelor la bugetul local.  
4. Durata şi condiţiile aplicării procedurii 
 (1) Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prin H.C.L. până la data de 
30.09.2021 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancţiunea decăderii),  
{2} Procedura vizează anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale 
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) toate obligaţiile bugetare 
restante administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate 
prevăzută de lege de la data adoptării hotărârii până la data de 30.09.2021 inclusiv; 
b) debitorul depune cererea de anulare :(ANEXA NR. 1) a accesoriilor după 



adoptarea hotărârii, dar nu mai târziu de 30.09.2021 inclusiv, sub sancţiunea 
decăderii. Cererea este anexă la prezenta procedură. 
 (3) Organele de specialitate ale UAT Valea Mărului ( Compartimentului Financiar 
- Contabil -Impozite şi Taxe Locale) cu atribuţii în administrarea creanţelor 
bugetare locale verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de prezenta 
procedură, inclusiv achitarea integrală a amenzilor contravenţionale aflate în 
executare silită Ia organul fiscal local.  
(4) Aprobarea solicitării se va realiza prin completarea unei Decizii ale organului 
fiscal (ANEXA NR. 2) 
 (5) Comunicarea aprobării cererii se va face prin transmiterea către solicitant a 
înştiinţării de plată în urma operării scutirii de majorări de întârziere. 
 (6) în cazul neîndeplinirii condiţiilor stabilite prin prezenta, se va comunica 
solicitantului motivul pentru care nu a fost acceptata cererea de scutire.  
 
5.Dispozitii finale  
(1) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ — teritorială a comunei 
Valea Mărului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 1 la  PROCEDURĂ  

 

Cerere privind acordarea facilităţilor la plata majorărilor de întârziere 
şi penalităţilor datorate de persoanele fizice 

 
Subsemnatul....................................................... , identificat prin 

CNP............................... . cu domiciliul........................ 
................................................................................ Tel / fax........................ Solicit 
acordarea scutirii la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente 
impozitelor şi taxelor focale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul 
comunei Valea Mărului, conform HCL nr.......... pentru următoarele creanţe:  

1. Creanţe fiscale aferente bunurilor aflate in proprietate private sau in 
proprietatea statului/comunei date in folosinţă; Impozite pe clădiri, Impozite 
pe teren, Impozitele pe mijloacele de transport, Alte taxe.  

2. Creanţe nefiscale aferente bunurilor proprietatea comunei date in folosinţă 
pe baza unor contracte de concesiune/închiriere/etc. 

3.  Motivez cererea astfel:  
 
 
 
 

4. Declar pe proprie răspundere ca la data prezentei cereri nu am modificări 
ale materiei impozabile faţă de ultima declaraţie depusă. 
 
 
Semnătura 

 
Data 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la  PROCEDURĂ  
 
 
 

REFERAT 

pentru acordarea înlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor 
de întârziere aferente obligaţiilor fiscale restante la data de 31 

decembrie 2020 

Contribuabilul domiciliul: CNP cu , identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport 
serie. număr________________ , tel./fax.________________ , e-
mail.................................. rol fiscal______________ a depus cererea 
înregistrată sub nr._____________________ !a Direcţia Impozite şi Taxe 
Valea Mărului pentru acordarea înlesnirii prin scutirea la plată a 
majorărilor de întârziere neachitate aferente obligaţiilor fiscale restante la 
data de 31.12.2020, conform HCL nr__________________ .  

Cererea a fost analizată de_________________________ , având funcţia de 
____________________ în cadrul Compartimentului Financiar Contabil - 
Impozite si Taxe Locale.  

Din analiza situaţiei din evidenţa fiscală a rezultat că persoana 
fizica__________________________ a înregistrat la data 
de_________________ următoarele datorii restante:  

Până la depunerea cererii, contribuabilul a achitat datoriile stabilite, 
conform chitanţelor şi ordinelor de plată anexate la cerere. Constatăm că 
sunt îndeplinite condiţiile din procedura de acordare pentru aprobarea 
scutirii la plată a următoarelor majorări de întârziere;  

 
 
 


