ROMÂNIA
JUDEłUL CONSTANłA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –

HOTĂRÂREA

NR.105

privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente impozitelor şi
taxelor locale, chiriilor, redevenţelor, şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către societăţile
comerciale de pe raza administrativ – teritorială a comunei Poarta Albă
Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinŃa ordinară din data de
28.10.2013;
Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul
Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de
legalitate al secretarului comunei ;

În conformitate cu prevederile: Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.125, alin.(1)
şi (2), lit.”d” din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată şi modificată,
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, HG nr. 1050/2004
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, H.G. nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
În baza art.36, alin.(1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 şi art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente
impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor, şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către
societăţile comerciale de pe raza administrativ – teritorială a comunei Poarta Albă, care au calitatea de
contribuabili ai bugetului local al comunei Poarta Albă în conformitate cu Anexa care face parte din
prezenta hotărâre;
Art.2. – Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorărilor de
întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale chiriilor, redevenţelor, şi altor obligaţii la bugetul local,
achitate integral;
Art.3. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului
JudeŃului ConstanŃa - pentru control şi verificarea legalităŃii, compartimentului Buget –
FinanŃe, Contabilitate, Impozite şi Taxe, Primarului comunei Poarta Albă şi o va face
publică prin afişare.
Art. 6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0
voturi „împotrivă” , 2 abŃineri, din totalul de 12 voturi exprimate.
POARTA ALBA/28.10.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
RAICIU VASILE
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
CUMPĂNAŞU CAMELIA

ROMÂNIA
JUDEłUL CONSTANłA
COMUNA POARTA ALBĂ
- COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE –

ANEXĂ LA HCL NR. 105/28.10.203

PROCEDURĂ
PRIVIND APROBAREA SCUTIRII DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE
ÎNTÂRZIERE ŞI PENALITĂłILOR AFERENTE IMPOZITELOR ŞI TAXELOR
LOCALE, CHIRIILOR, REDEVENłELOR ŞI ALTOR OBLIGAłII LA BUGETUL
LOCAL, DATORATE DE CĂTRE SOCIETĂłILE COMERCIALE DE PE RAZA
ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A COMUNEI POARTA ALBĂ, CARE AU
CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI
POARTA ALBĂ
Prezenta procedură se aplică persoanelor juridice care datorează majorări
de întârziere bugetului local al comunei Poarta Albă pentru neachitarea
impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenŃelor şi altor obligaŃii la bugetul
local, calculate în limita termenului de prescripŃie prevăzut de actele
normative în vigoare.
Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a comunei
Poarta Albă şi va fi adoptată prin hotărârea Consiliului Local al comunei
Poarta Albă.
Obiectivul prezentei proceduri constă în susŃinerea agenŃilor economici
care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei
Poarta Albă şi în atragerea cu celeritate de venituri la bugetul local prin
acordarea scutirii la plata majorarilor de întârziere şi a penalităŃilor generate
de neachitarea de către agenŃii economici a impozitelor, taxelor locale,
chiriilor, redevenŃelor şi a altor venituri la bugetul local prevăzute de art. 125
alin (1) şi (2 ) lit.”d” din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată şi modificată.
Baza legală este Legea nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale,
republicată, cu modificărie şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006
privind finanŃele publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 125, alin. (1) şi (2)
lit. „d” din O.G nr. 92//2003 privind Codul de procedură fiscală republicată şi
modificată, Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în
administraŃia publică, HG nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, HG nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Prezenta procedură se adresează societăŃilor comerciale care până la data
de 20.03.2014, data limită de achitare a obligaŃiilor principale, datorează
majorări de întârziere şi penalităŃi la bugetul local al comunei Poarta Albă.
Majorările/penalităŃile de întârziere pentru care se acordă scutirea sunt
cele aferente impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenŃelor şi altor obligaŃii la
bugetul local.
Prezenta procedură se aplică în perioada 1.01.2014 -31.03.2014, scutirea
operând pentru majorările / penalităŃile aferente obligaŃiilor principale stinse
până la data de 20.03.2014.

Numărul estimat de beneficiari este de circa 71 agenŃi economici, plătitori
de impozite, taxe, chirii, redevenŃe şi alte obligaŃii la bugetul local.
Valoarea totală estimată a scutirii care va fi acordată în cazul prezentei
proceduri pe întreaga durată de aplicare a acesteia este de 307657 lei.
Dacă societatea comercială (persoana juridică) are mai multe tipuri de
obligaŃii la bugetul local al comunei Poarta Albă şi face plata numai pentru un
anumit impozit sau taxă, chirie, redevenŃă, etc., scutirea se va aplica , în mod
corespunzător, numai pentru majorările de întârziere aferente respectivului
venit bugetar.
Pentru a beneficia de scutire, societăŃile comerciale solicitante vor depune
până la data de 31.03.2014 (inclusiv), la registratura Primăriei comunei Poarta
Albă, o cerere temeinic justificată.
Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de
cuantumul majorărilor de întârziere aferente impozitelor, taxelor, chiriilor,
redevenŃelor şi altor obligaŃii la bugetul local.
Cererea privind scutirea de plata majorărilor/penalităŃilor de întârziere
aferente impozitelor şi taxelor locale va fi analizată în termen de 30 de zile de
la data înregistrării de către compartimentul Impozite şi taxe din cadrul
Biroului Contabilitate, Buget Finante Impozite şi Taxe locale, Resurse umane,
care vor verifica îndeplinirea cerinŃei de achitare a obligaŃiilor faŃă de bugetul
local al comunei Poarta Albă.
În cazul în care cererea nu conŃine informaŃii corecte sau există
neconcordanŃe în informaŃiile furnizate compartimentul de specialitate, va
transmite o înştiinŃare prin care se solicită completarea cererii. În acest caz,
termenul de evaluare prevăzut mai sus curge de la data la care cererea este
considerată completă.
În termen de 10 zile de la depunerea cererii compartimentul de specialitate
comunică cotribuabilului o situaŃie a obligaŃiilor principale de plată exigibile,
precum şi a majorărilor, penalităŃilor de întârziere care intră sub incidenŃa
prezentei proceduri.
În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către
compartimentul de specialitate, privind acordarea sau neacordarea scutirii,
supus spre aprobare Primarului comunei Poarta Albă, fără a fi necesară
aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre de consiliu.
Operarea efectivă a facilităŃilor acordate va fi efectuată în baza referatului
aprobat de către Primar. Majorările de întârziere aferente impozitelor, taxelor,
chiriilor, redevenŃelor şi altor obligaŃii datorate la bugetul local, pentru care
sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute în prezenta procedură, vor fi scăzute din
evidenŃele fiscale, iar despre acest lucru va fi înştiinŃat agentul economic ce a
depus cererea, procedura fiind identică şi în cazul altor venituri la bugetul
local.
Compartimentul de specialitate verifică îndeplinirea condiŃiei privind
achitarea integrală, la data solicitării, a impozitelor, taxelor, chiriilor,
redevenŃelor şi altor obligaŃii datorate la bugetul local.
Deasemenea va duce la îndepinire hotărârea consiliului local adoptată în
aplicarea prezentei proceduri.

