
 

 

Pagină 1 din 2 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 20 
privind aprobarea scutirii  de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților calculate ca urmare a neplăţii la 

termen a obligaţiilor restante datorate de către contribuabilii persoane fizice la bugetul  local al comunei 

Răducăneni 

 

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data 

de 20 iunie 2014; 

 Având în vedere: 

- referatul, înregistrat sub nr. 3379/RG/2014, al doamnei Camelia Panțiru – referent în cadrul 

Compartimentului Creanțe Bugetare, prin care propune scutirea persoanelor fizice, în anumite condiții, de 

la plata majorărilor de întârziere și a penalităților calculate ca urmare a neplății la termen a obligațiilor 

restante datorate bugetului local; 

- expunerea de motive și proiectul de hotărâre, înregistrate sub nr. 3412/RG/2013, ale primarului 

comunei; 

- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 3501/RG/2014 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

local şi raportul compartimentului din cadrul aparatului propriu, înregistrat sub nr. 3481/RG/2014; 

  În conformitate cu prevederile: 

- art. 125, alin.(2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a din 

Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală; 

- art. 36. alin. (2), lit. „b” şi alin. (4), lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

  

Art. 1  
 (1) Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților calculate ca urmare a 

neplăţii la termen a obligaţiilor restante datorate de către contribuabilii persoane fizice la bugetului local 

al comunei Răducăneni, care au achitat integral, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până 

la data de 31.10.2014 toate obligaţiile restante. 

  (2) Facilitatea prevăzută la alin. (l) nu se acordă pentru obligaţiile fiscale stinse prin poprire sau 

sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate. 

 

Art. 2  

În categoria creanţelor bugetare accesorii sunt cuprinse: 

a) majorările de întârziere și penalitățile datorate pentru neplata la termen a impozitelor, taxelor și altor 
venituri cuvenite bugetului local al comunei Răducăneni, calculate până la data plaţii integrale a debitelor; 

b) majorările de întârziere și penalitățile stabilite prin acte de inspecţie fiscală, pentru impozite, taxe și 
alte venituri datorate bugetului local al comunei Răducăneni, calculate până la data plaţii integrale a 
debitelor. 

 

Art. 3  

(1) Pentru a beneficia de scutire, contribuabilii persoane fizice pot depune, până la data de 

24.10.2014 inclusiv, o cerere prin care solicită scutirea, precum și o situaţie a obligaţiilor de plată 

exigibile, care urmează a fi stinse, precum și a celor care intră sub incidenţa facilităţii. 
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 (2) Compartimentul Creanțe Bugetare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Răducăneni comunică persoanei fizice contribuabile situaţia prevăzuta la alin. (1). 

 (3) De la data comunicării situaţiei prevăzute la alin. (1), se pot stinge prin plată obligaţiile 

restante, iar în cazul stingerii, Compartimentul Creanțe Bugetare întocmește borderoul de scădere. 

     (4) În cazul în care contribuabilul achită obligaţiile până la data de 31.10. 2014, Compartimentul 

Creanțe Bugetare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni verifică 

îndeplinirea condiţiei prevăzută de art. 1 și propune, printr-un referat, emiterea deciziei de scutire de la 

plată a majorărilor de întârziere și a penalităților calculate până la data plăţii, aferente obligaţiilor restante 

datorate bugetului local la data de 31 octombrie 2014 și achitate până la data de 31 octombrie 2014. 

(5) Decizia prevăzuta la alin. (4) se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se 

comunica persoanei fizice contribuabile, iar un exemplar se arhivează la Compartimentul Creanțe 

Bugetare. Modelul formularului „Decizie de scutire de la plata majorărilor de întârziere și a 

penalităților aferente obligaţiilor restante datorate bugetului local" este prevăzut în anexa care face parte 

integranta din prezenta hotărâre . 

 

Art. 4 

Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 iulie 2014. 

 

Art. 5 

Primarul va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

            Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Compartimentului Creanțe Bugetare, 

Compartimentului Contabilitate, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii și o va 

aduce la cunoștință publică prin toate posibilitățile de informare.   

 

Dată astăzi 20 iunie 2014. 

 

                          

 

 

 

 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    

                          Consilier local,                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  

         CLAUDIU- FLORINEL FECHETE                       
 

 

 

 

 

 

      
                                                                                                                                                                Contrasemnează  

                                                                                                                                                   Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                     Bumbaru Cătălin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul tuturor celor 15 consilieri locali ai Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni.     


