România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr.5
din 26 ianuarie 2018
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 contibuabilii persoane juridice şi Persoane juridice de pe raza Unităţii Administrativ
Teritoriale Comuna Nădrag pentru anul 2018.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere necesitatea unei mai bune administrări a fondurilor bugetare colectate
din impozitele şi taxele locale, chiriile, redevenţele şi altor obligaţii la bugetul local, datorate
de către contibuabilii persoane juridice şi Persoane juridice de pe raza Unităţii Administrativ
Teritoriale Comuna Nădrag
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
republicată, cu modificările şi completării ulterioare.
Având în vedere prevederile art. 185 alin (1) şi alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015
Privind Codul de Procedură Fiscală.
Având în vedere prevederile HG nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicre a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
În baza art. 36 al. (4) lit c) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia
publică locală ;
În temeiul art. 45 al.(2) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia
publică locală ;
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 persoanele juridice de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Nădrag, care
au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Nădrag pentru anul 2018, în
conformitate cu procedura cuprinsă în Anexa nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.
Scutirea se aplică în perioada 01.02.2018 – 30.06.2018 şi operează pentru majorările şi
penalităţile aferente obligaţiilor principale stinse integral până la data de 30.06.2018.
Art. 2 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 persoanele fizice de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Nădrag, care
au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Nădrag pentru anul 2018, în
conformitate cu procedura cuprinsă în Anexa nr.2, care face parte din prezenta hotărâre.
Scutirea se aplică în perioada 01.02.2018 – 30.06.2018 şi operează pentru majorările şi
penalităţile aferente obligaţiilor principale stinse integral până la data de 30.06.2018.
Art. 3 Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul
majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor principale ( impozite şi taxe locale, chirii,
redevenţe şi alte obligaţii la bugetul local) , care se achită integral în perioada stabilită la art.1
şi 2.
Art. 4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru .
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică :

-

Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş .
Primarului comunei Nădrag
Referent impozite-taxe
Afişare.
Preşedinte şedinţă
Biriescu Lazăr

Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian

ANEXA nr.1 la HCL nr. 5/26.01.2018

PROCEDURA
Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente
impozitelor sl taxelor locale , chiriilor, redeventelor si altor obligatii la bugetul local ,datorate
de catre persoane juridice de pe raza UAT Comuna Nădrag
care au calitatea de contribuabili al
bugetului local al Comunei Nădrag, pe anul 2018
Prezenta procedura se aplica PERSOANELOR JURIDICE care datoreaza majorari
de intarziere bugetului local al comunei Nădrag pentru neachitarea impozitelor si taxelor
locale,chiriilor, redeventelor si altor obligatii la bugetul local, calculate in limita termenului de
prescriptie prevazutde actele normative in vigoare.
Prezenta procedura se aplica pe raza administrativ - teritoriala a comunei Nădrag si este
adoptata prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Nădrag nr. 2/26.01.2018.
Obiectivul prezentei proceduri este reprezentat de atragerea cu celeritate de venituri la
bugetul local, precum si de respectarea principiului egalitatii de tratament , respectiv stabilirea
in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare a facilitatilor fiscale , respectiv
acordarea scutirii la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor generate de neachitarea de
catre Persoane juridice a impozitelor , taxelor locale, chiriilor, redeventelor si a altor venituri la
bugetul local prevazute de art. 185 alin.(1) si (2) lit. "b"din O.G. nr.207/2015 privind Codul de
Procedura Fiscala,republicata si modificata.
Baza legala este Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare,Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.185 ,alin.(1) si(2) lit."b" din O.G.
nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata si modificata , Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională in administratia publica, Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.1/2016 privind aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2016.
Prezenta procedura se adreseaza persoanelor juridice care pana la data de 30.06.2018
datoreaza majorari de intarziere si penalitati la bugetul local al comunei Nadrag ;
majorari/penalitati pentru care se acorda scutirea sunt cele aferente impozitelor, taxelor, chiriilor,
redeventelor si a altor obligatii la bugetul local.
Prezenta procedura se aplica in perioada 01.02.2018 - 30.06.2018, scutirea operand
pentru majorarile /penalitatile aferente obligatiilor principale stinse pana la data de 30.06.2018.
Daca persoana juridica are mai multe tipuri de obligatii la bugetul local si face plata
numai pentru un anumit impozit sau taxa, chirie, redeventa, etc, scutirea se va aplica, in mod
corespunzator, numai pentru majorarile aferente respectivului venit bugetar.
Pot beneficia de scutirile prevazute in prezenta procedura ,persoanele juridice care
indeplinesc urmatoarele conditii:
- sting integral , pana la data de 30.06.2018 obligatiile principale constand in impozite,
taxe, chirii, redevente si alte obligatii la bugetul local;
- depun cerere pentru a beneficia de facilitate pana la data de 30.0.2018;
Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorarilor de
intarziere aferente impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelorsi altor obligatii la bugetul local,
achitate integral.
Cererea privind scutirea de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente
impozitelor si taxelor locale va fi analizata in termen de 30 de zile de la data inregistrarii de catre
compartimentul Impozite si taxe din cadrul Primariei Nadrag, care va verifica indeplinirea
cerintei de achitare a obligatiilor fata de bugetul local.
Compartimentul de specialitate comunica contribuabilului o situatie a obligatiilor de
plata pentru persoana juridica precum si a majorarilor /penalitatilor aferente.
Operarea efectiva a facilitatilor acordate va fi efectuata odata cu efectuarea platii prin
virament bancar sau alta forma de plata. Majorarile vor fi scazute din evidentele fiscale iar
despre acest lucru va fi instiintata persoana juridica, procedura fiind identica si in cazul altor
venituri la bugetul local.
Compartimentul de specialitate verifica indeplinirea conditiilor privind achitarea
integrala a debitului la data solicitarii , a impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor si altor
obligatii datorate la bugetul local.
In cazul in care persoana juridica nu este eligibila, raportat la conditiile prezentei proceduri,
compartimentul de specialitate, îi comunica in scris acest lucru.

ANEXA nr.2 la HCL nr. 5/26.01.2018
PROCEDURA
Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente
impozitelor sl taxelor locale , chiriilor, redeventelor si altor obligatii la bugetul local ,datorate
de catre persoane fizice de pe raza UAT Comuna Nădrag
care au calitatea de contribuabili al
bugetului local al Comunei Nădrag, pe anul 2018
Prezenta procedura se aplica PERSOANELOR FIZICE care datoreaza majorari de
intarziere bugetului local al comunei Nădrag pentru neachitarea impozitelor si taxelor
locale,chiriilor,redeventelor si altor obligatii la bugetul local, calculate in limita termenului de
prescriptie prevazutde actele normative in vigoare.
Prezenta procedura se aplica pe raza administrativ - teritoriala a comunei Nădrag si
este adoptata prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Nădrag nr. 2/26.01.2018.
Obiectivul prezentei proceduri este reprezentat de atragerea de venituri la bugetul local,
si sustinerea agentilor economici ,precum si de respectarea principiului egalitatii de tratament,
respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare a facilitatilor
fiscale ,respectiv acordarea scutirii la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor generate de
neachitarea de catre persoane fizice a impozitelor, taxelor locale, chiriilor, redeventelor si a altor
venituri la bugetul local prevazute de art. 185 alin.(î) si (2) lit. "b"din O.G. nr.207/2015 privind
Codul de Procedura Fiscala,republicata si modificata.
Baza legala este Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.185 ,alin.(1) si(2) lit."b" din O.G.
nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata si modificata , Legea nr. 52/2003
privind transparent decizionala in administratia publica, Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.1/2016 privind aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Legii 227/2016.
Prezenta procedura se adreseaza persoanelor fizice care pana la data de 30.0.2018
datoreaza majorari de intarziere si penalitati la bugetul local al comunei Nădrag;
majorari/penalitati pentru care se acorda scutirea sunt cele aferente impozitelor, taxelor,
chiriilor, redeventelor si a altor obligatii la bugetul local.
Prezenta procedura se aplica in perioada 01.02.2018 - 30.06.2018,scutirea operand
pentru majorarile /penalitatile aferente obligatiilor principale stinse pana la data de 30.06.2018.
Daca persoana fizica are mai multe tipuri de obligatii la bugetul local si face plata numai
pentru un anumit impozit sau taxa, chirie, redeventa, etc, scutirea se va aplica, in mod
corespunzator, numai pentru majorarile aferente respectivului venit bugetar.
Pot beneficia de scutirile prevazute in prezenta procedura ,persoanele fizice care
indeplinesc urmatoarele conditii:
- sting integral , pana la data de 30.06.2018 obligatiile principale constand in impozite,
taxe, chirii, redevente si alte obligatii la bugetul local;
- depun cerere pentru a beneficia de facilitate pana la data de 30.06.2018.
Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorarilor de
intarziere aferente impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelorsi altor obligatii la bugetul local,
achitate integral.
Cererea privind scutirea de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente
impozitelor si taxelor locale va fi analizata in termen de 30 de zile de la data inregistrarii de catre
compartimentul Impozite si taxe din cadrul Primariei Nadrag, care va verifica indeplinirea
cerintei de achitare a obligatiilor fata de bugetul local.
In urma analizei efectuate, se va intocmi un referat de catre compartimentul de
specialitate, privind acordarea scutirii, care va fi supus spre aprobare Primarului comunei Nadrag,
fara a fi necesara aprobarea fiecarei cereri prin hotarare de consiliu.
Operarea efectiva a facilitatilor acordate va fi efectuata in baza referatului aprobat de catre
Primar. Majorarile vor fi scazute din evidentele fiscale, despre acest lucru va fi instiintata
persoana fizica care a depus cererea , procedura fiind identica si in cazul altor venituri la bugetul
local.
Compartimentul de specialitate verifica indeplinirea conditiilor privind achitarea
integrala a debitului , a impozitelor,taxelor,chiriilor, redeventelor si altor obligatii datorate la
bugetul local.
In cazul in care persoana fizica nu este eligibila, raportat la conditiile prezentei proceduri,
compartimentul de specialitate ,ii comunica in scris acest lucru.

