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HOTĂRÂREA NR. 12 

 privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote 100% 

din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2021, 

datorate bugetului local al comunei Nicșeni de către persoanele fizice și juridice 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 31.03.2022,  

 

 

în vederea stimulării contribuabililor pentru plata debitelor restante prin mobilizarea 

resurselor financiare, a atragerii de venituri cu celeritate la bugetul local, a prevenirii acumulării de 

noi datorii și a reducerii creanțelor restante, precum și pentru creșterea gradului de colectare a 

impozitelor și taxelor pe anul în curs, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 957/01.03.2022, 

având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 185 din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, art. 20 alin. 1 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 

84, art. 129 alin. 14 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 42, art. 80-83 din Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 120 

alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 7 alin. 

2 din Cod Civil, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă Procedura de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote 

100% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 

2021, datorate bugetului local al comunei Nicșeni de către persoanele fizice și juridice, prevăzută în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției Prefectului 

- Județul Botoșani, biroului financiar și primarului comunei Nicșeni. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

      PÎRLOG RODICA                    DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 

 
 

 

 

 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 9 voturi pentru 9 voturi împotrivă 0 abţineri 0 
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Anexa la HCL nr. 12/31.03.2022 

 
 

Procedura de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote 100% din 

majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 

2021, datorate bugetului local al comunei Nicşeni de către persoanele fizice şi juridice 

 

 

I. Dispoziţii generale 

ART. 1 Prezenta procedură se aplică obligaţiilor de plată din impozite şi taxe datorate 

bugetului local al comunei Nicşeni, de către contribuabili persoane fizice şi juridice 

 

II. Obiectul înlesnirilor fiscale 

ART. 2 Înlesnirile fiscale care fac obiectul acestei proceduri sunt: 

a) scutirea la plată a unei cote de 100% din majorările de întârziere datorate şi neachitate, 

ART. 3 Majorările de întârziere care fac obiectul scutirii sunt aferente: 

a) obligațiilor de plată principale restante la 31 decembrie 2021 inclusiv. 

b) obligaţiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie 

rectificativă prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe anterioare datei 

de 31 decembrie 2021 inclusiv, 

c) obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2021 inclusiv şi 

stinse până la această dată. 
 

III. Procedura de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 100% din 

majorările de întârziere datorate 

ART. 4 Pentru a beneficia de scutirea la plată a cotei de 100% din majorările de întârziere 

datorate şi neplătite, ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată principale, 

restante la data de 31 decembrie 2021 inclusiv, contribuabilii persoane fizice şi juridice 

trebuie să depună la birou impozite şi taxe, o cerere (formular nr. 1) dacă îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii: 

a) toate obligaţiile de plată principale din impozite şi taxe şi din obligaţii de plată rezultate din 

raporturi juridice contractuale (concesiuni, închirieri, vânzări) restante la 31 decembrie 2021 

inclusiv, sunt stinse prin oricare din modalităţile prevăzute de lege, 

b) toate majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată rezultate din raporturi juridice 

contractuale sunt stinse prin oricare din modalităţile prevăzute de lege, 

c) sunt stinse prin orice modalitate de plată prevăzută de lege toate obligaţiile de plată 

principale şi accesoriile aferente acestora, cu termene cuprinse între data de 1 ianuarie 2022 şi 

30 septembrie 2022, inclusiv, 

d) amenzile şi orice alte obligaţii nefiscale restante sunt stinse prin orice modalitate prevăzută 

de lege, 

e) contribuabilul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale până la data depunerii cererii 

de scutire la plată a cotei din majorările de întârziere. Această condiţie se consideră 

îndeplinită şi în cazul în care pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, 

obligaţiile fiscale au fost stabilite prin decizie de impunere de către organul fiscal, 

f) contribuabilul depune cererea de scutire a cotei din majorările de întârziere până la data de 

30 septembrie 2022, inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 
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ART. 5 Cererea pentru anularea cotei de 100% din cuantumul majorărilor de întârziere 

neplătite aferente impozitelor şi taxelor locale va fi analizată în compartimentul financiar-

contabil, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării. 

ART. 6 Personalul abilitat din cadrul compartimentului financiar-contabil, va întocmi 

referatul cu propunerea de aprobare (formular nr. 2) sau de respingere (formular nr. 3) a 

cererii de scutire a cotei din majorările de întârziere, care se va viza de către șeful biroului 

financiar şi va fi supus spre aprobarea primarului, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri 

în parte prin hotărâre a consiliului local. 

ART. 7 În baza referatului aprobat şi a cererii de scutire a cotei de 100% din majorările de 

întârziere datorate, compartimentul financiar-contabil întocmește „Decizia de scutire la plată a 

unei cote de 100% din majorările de întârziere datorate” (formular nr. 4) sau „Decizia de 

respingere a cererii de scutire la plată a unei cote de 100% din majorările de întârziere 

datorate” (formular nr. 5). 

ART. 8 Înainte de emiterea Deciziei de respingere a cererii de scutire a unei cote din 

majorările de întârziere, organul fiscal competent audiază contribuabilul, potrivit art. 9 alin. 

(1) din Codul de Procedură Fiscală, ocazie cu care îi indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite. 

 

IV.  Dispoziţiile finale 

ART. 9 Deciziile prevăzute în prezenta procedură se întocmesc de către compartimentul 

financiar-contabil al primăriei comunei Nicşeni, în două exemplare, din care un exemplar se 

comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.  

ART. 10 În desfăşurarea prezentei proceduri, compartimentul financiar-contabil înştiinţează 

contribuabilii asupra drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege potrivit art. 7 din Codul de 

Procedură Fiscală.  

ART. 11 Formularele anexă nr. 1-5 fac parte din prezenta procedură.  

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

      PÎRLOG RODICA                    DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 

 

 

                        

 

 

 

                          Întocmit, 

              Damache Ana-Maria 
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Nr. __________/___________                                                                             Formular nr. 1 

 

 

 

 

 

CERERE DE SCUTIRE A COTEI DE 100%  

DIN MAJORĂRILE DE ÎNTÂRZIERE DATORATE BUGETULUI LOCAL 

 

 

 

Subsemnatul 

(a).......................................................................................C.N.P................................................, 

cu domiciliul în ROMÂNIA/......................................., judeţul................................................., 

municipiul/orașul/comuna................................, satul/sectorul...................................................., 

str..............................................................................., nr.,................,.bl......., sc............., et......, 

ap................tel./fax......................................., email............................................................., în 

calitate de proprietar/coproprietar/mandatar, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./ Paşaport 

seria..................., nr........................., în conformitate cu prevederile art. 185 alin. (1), lit. b) din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală şi HCL nr........./........................, 

solicit: 

 

- scutirea unei cote de 100% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 

principale restante la data de 31.12.2021. 

 

Declar că am achitat toate obligaţiile de plată principale din impozite şi taxe şi din 

obligaţii de plată rezultate din raporturi juridice contractuale (concesiuni, închirieri, 

vânzări) restante la data de 31.12.2021 inclusiv, precum şi impozitele şi taxele aferente 

anului în curs. 

Declar că am depus toate declaraţiile de impunere, prevăzute de lege, pentru 

bunurile impozabile pe care le am în proprietate sau în folosinţă. 

Declar că am achitat integral toate obligaţiile de plată care s-au constituit  în condiţii 

pentru aprobarea scutirii, prevăzute în procedura de acordare a înlesnirii la plată sub forma 

scutirii cotei de 100% din majorările de întârziere datorate, din anexa la HCL nr....../.............., 

fapt pentru care depun, în copie, următoarele documente doveditoare: 

.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......... 

 

 

 

       Data,                                                                                                      Semnătura,  
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Nr. __________/___________                                                                             Formular nr. 2 

 

 

 

Se Aprobă,                                                                                                         Vizat, 

Primar,                                                                                                       Şef Birou Financiar 

Victor-Claudiu Bulboacă                                                                 Andreea-Raluca Pătrăuţanu 

 

 

REFERAT 

pentru acordarea înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 100% din majorările de 

întârziere 

 

Contribuabilul___________________________________CNP_________________________

cu domiciliul:_____________________________________________________, identificat 

prin B.I./C.I./C.I.P/ Paşaport serie______,număr_____________, tel./fax________________, 

email___________________ , rol fiscal___________ a depus cererea înregistrată sub nr. 

____________, la compartimentul financiar-contabil al Comunei Nicșeni pentru acordarea 

înlesnirii prin scutirea la plata majorărilor de întârziere neachitate aferente obligaţiilor fiscale 

restante la data de 31.12.2021, conform HCL nr____/___________. 

Cererea a fost analizată de __________________________, având funcţia de 

____________________, în cadrul compartimentului financiar-contabil. 

Din analiza situaţiei din evidenţa fiscală a rezultat că persoana fizică 

/juridică______________________a înregistrat la data de __________________următoarele 

datorii restante: 

 

Natura Debit Debite Majorări Penalităţi 

    

    

    

    

    TOTAL    

Până la depunerea cererii contribuabilul a achitat datoriile stabilite, conform chitanţelor şi 

ordinelor de plată anexate. 

Constatăm că sunt îndeplinite condiţiile pentru aprobarea scutirii la plată a următoarelor 

majorări de întârziere: 

          Tipul creanţei                   Suma 

  

  

  

TOTAL  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul referat într-un singur exemplar,  

 

 

Data,                                                                                                         Semnătura, 
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Nr. __________/___________                                                                             Formular nr. 3 

 

 

 

 

Se Aprobă,                                                                                                         Vizat, 

Primar,                                                                                                       Şef Birou Contabil 

Victor-Claudiu Bulboacă                                                                 Andreea-Raluca Pătrăuţanu 

 

 

REFERAT 

pentru respingerea cererii de acordare înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 100% 

din majorările de întârziere 

 

 

 

Contribuabilul___________________________________CNP_________________________

cu domiciliul:_____________________________________________________, identificat 

prin B.I./C.I./C.I.P/ Paşaport serie______,număr_____________, tel./fax________________, 

email___________________ , rol fiscal___________ a depus cererea înregistrată sub nr. 

____________, la compartimentul financiar-contabil al comunei Nicşeni pentru acordarea 

înlesnirii prin scutirea la plata majorărilor de întârziere neachitate aferente obligaţiilor fiscale 

restante la data de 31.12.2021, conform HCL nr____/___________. 

Cererea a fost analizată de __________________________, având funcţia de 

_______________, în cadrul compartimentului financiar-contabil şi se propune respingerea. 

 

Motivele de fapt pentru care se propune respingerea cererii de scutire a cotei de 100 % 

din majorările de întârziere datorate: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Temeiul de drept: 

....................................................................................................................................................... 

Menţiuni privind audierea contribuabilului: 

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Data,                                                                                                         Semnătura, 
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Nr. __________/___________                                                                             Formular nr. 4 

 

 

                                                                                                          

 

                                                              

DECIZIE 

de scutire la plată a unei cote de 100% a majorărilor de întârziere datorate bugetului local 

 

 

       Contribuabil/Împuternicit ____________________________, adresa________________ 

_______________________________, C.N.P______________________________________. 

În  temeiul prevederilor art. 185 alin.(1), lit b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură  fiscală şi ale HCL nr............../......................,  privind aprobarea procedurii de 

acordare  a înlesnirii la plată  sub forma scutirii unei cote de 100 % din majorările  de 

întârziere aferente  obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local al Comunei Nicşeni de 

către persoanele fizice şi juridice, luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute 

în procedura din anexa nr. 1 la HCL nr...................../..............................., se emite următoarea 

decizie: 

 

      Se acordă înlesnirea la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere neplătite, aferente 

obligaţiilor de plată principale restante la 31 decembrie 2021, în sumă totală de 

..........................., lei, reprezentând: 

 

 

NR. 

CRT. 

Denumirea obligaţiei de plată Majorări de întârziere (100%) 

   

   

   

   

 

     Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor Codului 

de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. 

    Contestaţia se depune la organul fiscal emitent  al deciziei. 

 

 

 

     Primar,                                                                                                             Vizat, 

                                                                                                                 Şef Birou Contabil 

Victor Claudiu Bulboacă                                                                  Andreea-Raluca Pătrăuţanu 
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Nr. __________/___________                                                                             Formular nr. 5 

 

 

 

 

                                                               

 

DECIZIE 

de  respingerea cererii de scutire a  majorărilor de întârziere datorate 

 

 

Contribuabil/Împuternicit _______________________________________________, 

adresa_____________________________________________________________________, 

C.N.P______________________________________. 

 

În  temeiul prevederilor art. 185 alin.(1), lit b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură  fiscală şi ale HCL nr............../......................,  privind aprobarea procedurii de 

acordare  a înlesnirii la plată  sub forma scutirii unei cote de 100 % din majorările  de 

întârziere aferente  obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local al Comunei Nicşeni de 

către persoanele fizice şi juridice, având în vedere cererea dumneavoastră nr.................... din 

data............................., luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în 

procedura din anexa nr. 1  la HCL nr. ................./........................................., se respinge 

cererea de scutire a cotei din majorările de întârziere datorate. 

    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de scutire a cotei din majorările de 

întârziere datorate: 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Temeiul de drept: 

..................................................................................................................................................... 

Menţiuni privind audierea contribuabilului: 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor 

Codului de procedură fiscală, ăn termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea 

decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 

 

 

 

 

Primar,                                                                                                             Vizat, 

                                                                                                                 Şef Birou Contabil 

Victor Claudiu Bulboacă                                                                  Andreea-Raluca Pătrăuţanu 
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