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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor

fiscale, constând în impozite, taxe și alte obligații de plată datorate de către
contribuabili la bugetul local al Comunei Raciu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDET DAMBOVITA,
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.11.2018,
Având în vedere:

- raportul  de specialitate  ale  compartimentului  de  resort,  înregistrat  sub numărul  6457/19.11.2018,
nota de fundamentare a iniţiatorului şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Raciu;

- art. 22 și art. 185 alin. (1) lit. b) şi alin. (6) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fisca-
lă, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 9 pct. 3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si
ratificata prin Legea nr. 199/1997;

- art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 27 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice lo -
cale, cu modificările și completările ulterioare; 

- titlul IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 36, art. 115, alin.(1), lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi (7) din Legea nr. 215/2001 privind ad -

ministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  cu modifică-

rile şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – (1) Se aprobă scutirea de la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obli-
gațiilor fiscale constând în impozite, taxe și alte obligații de plată datorate de către contribuabili la bugetul
local al comunei Raciu.

(2) Se aprobă procedura de acordare a scutirii menționate la alin. (1), conform anexei nr. 1 la pre-
zenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(3) Se aprobă formularul de cerere privind acordarea facilităților la plata obligațiilor fiscale și for-
mularul de decizie de anulare a majorărilor/penalităților de întârziere aferente impozitelor, taxelor şi altor
obligații de plată datorate bugetului local al comunei Raciu, conform anexelor  nr. 2 și 3, care fac parte in-
tegrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 2. – Procedura menționată la art. 1 al prezentei hotărâri intră în vigoare pe data de 01.12.2018
și își pierde valabilitatea pe data de 21.12.2018.

Art. 3. Primarul comunei Raciu și compartimentul impozite, taxe locale şi executări silite vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va face public conţinutul prezentei Hotărâri prin
procedura afişării şi va înainta copii după aceasta primarului Comunei Raciu, Compartimentului Contabili-
tate şi Buget Local, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Dîmboviţa.

          Preşedinte de şedinţă,                                   Secretar comună,  
     Consilier local Vlăsceanu                                    jr. Zaharia Alin

RACIU
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Raciu 

PROCEDURA
privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor

fiscale, constând în impozite, taxe şi alte obligații de plată datorate de către 
contribuabili la bugetul local al Comunei Raciu, judeţul Dîmboviţa

I. Dispoziţii generale

Art. 1. (1)  Prezenta procedură se aplică  contribuabililor care la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri datorează majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, respec-
tiv impozitelor, taxelor şi altor obligaţii restante la plată, datorate bugetului local calculate în limita
termenului de prescripţie prevăzut de actele normative în vigoare.

(2) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ - teritorială a comunei Raciu şi va fi
adoptată prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Raciu .

II. Obiectivul şi scopul procedurii

Art. 2. Obiectivul prezentei proceduri constă în atragerea cu celeritate de venituri la buge-
tul local, precum şi în respectarea principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirea în mod
nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale contribuabililor.

III. Durata de aplicare a procedurii

Art. 3. (1) Prezenta procedură se adresează contribuabililor persoane fizice şi juridice care
la data de  01.12.2018 (data intrării  în vigoare a prezentei proceduri) şi  pe perioada derulării
acesteia, respectiv până la data de 21.12.2018 (data limită de achitare a obligaţiilor principale),
au evidenţiate în evidența fiscală impozite, taxe şi alte obligaţii la bugetul local şi/sau majorări de
întârziere aferente datorate bugetului local al comunei Raciu.

(2) Scutirea se aplică majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor principale datorate până
la data de 30.09.2018, astfel: 100% scutire la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor
fiscale principale (impozite, taxe şi alte obligaţii la bugetul local), dacă obligaţiile fiscale principale
vor fi achitate până la data 21.12.2018, inclusiv rata scadentă.

IV. Beneficiarii şi bugetul estimat

Art. 4. (1) Numărul de beneficiari estimat este de circa 500 contribuabili persoane fizice şi
juridice, plătitori de impozite, taxe şi alte venituri la bugetul local.

(2) Valoarea totală estimată a scutirii care va fi acordată în cadrul prezentei proceduri, pe
toată durata de aplicare a acesteia, este de aproximativ 45.000 lei pentru persoane fizice şi
juridice.

V. Condiţii de eligibilitate a procedurii

Art. 5. (1) Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură sunt cele prevăzute de Co-
dul de procedură fiscală, în cuprinsul art. 185, alin. (1) lit. b), respectiv scutiri la plata majorărilor/
penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor principale, respectiv impozite, taxe şi alte obligaţii la
bugetul local.

(2) Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură contribuabilii persoane fizice
şi juridice care sting integral, până la data de 21.12.2018, obligaţiile principale, constând în im-
pozite, taxe şi alte obligaţii la bugetul local, exigibile la data de 30.09.2018, datorate bugetului lo-
cal şi depun cerere până la data de 21.12.2018 pentru a beneficia de aceste facilităţi. În acest
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caz, contribuabilii persoane fizice şi juridice beneficiază de 100% scutire de la plata majorărilor/
penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor principale.

VI. Modalitatea de implementare a procedurii

Art. 6. (1)  Pentru a beneficia de scutirea prevăzută în prezenta procedură, contribuabilii
persoane fizice şi juridice vor depune, până la data de 21.12.2018 la Registratura Primăriei co-
munei Raciu, o cerere temeinic justificată, la care se vor anexa următoarele:

- copie după actul de identitate/CUI al contribuabilului;
- dovada achitării obligaţiilor principale pentru care se solicită scutirea;
- extrasul de rol.

(2) Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorărilor/
penalităţilor de întârziere aferente impozitului, taxei sau altui venit la bugetul local, achitate inte-
gral, în condiţiile prezentei proceduri.

(3) Cererea şi documentaţia privind scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente obli-
gaţiilor principale datorate bugetului local vor fi analizate în termen de maxim 30 zile de la data
înregistrării  lor de către Compartimentul  Contabilitate şi  Buget Local  din cadrul Primăriei  co-
munei Raciu

(4)  Compartimentul  impozite, taxe locale şi executări silite  verifică îndeplinirea condiţiei
privind  achitarea integrală  la  data  solicitării,  a  impozitelor  şi  taxelor  locale,  a  chiriilor,  rede-
venţelor şi a altor obligaţii datorate bugetului local, cererea depusă şi respectarea oricărei alte
prevederi a prezentei proceduri.

(5) În urma analizei efectuate, se întocmeşte un referat de către Compartimentul Contabil-
itate  şi  Buget  Local privind  acordarea sau neacordarea scutirii.  Documentaţia,  împreună cu
referatul, vor fi înaintate spre aprobare Primarului comunei Raciu, fără a fi necesară aprobarea
fiecărei cereri prin hotărârea consiliului local. În baza referatului de acordare / neacordare va fi
emisă de către Compartimentul Contabilitate şi Buget Local decizia privind acordarea / neacor-
darea scutirii.

(6) Operarea efectivă a facilităţilor acordate va fi efectuată pe baza referatului aprobat de
către primar şi a deciziei de calcul a majorărilor de întârziere aferente impozitelor, taxelor, şi al -
tor taxe pentru care sunt îndeplinite condiţiile din prezenta procedură, după care vor fi scăzute
din evidenţele fiscale, despre acest lucru fiind înştiinţaţi contribuabilii care au depus cererea.

(7) În cazul în care contribuabilii nu sunt eligibili raportat la prezenta procedură, Comparti-
mentul Contabilitate şi Buget Local va comunica în scris acest lucru.
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Anexa nr. 2  la Hotărârea Consiliului Local 

Cerere
privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor

fiscale, constând în impozite, taxe și alte obligații de plată datorate de către
contribuabili la bugetul local al Comunei Raciu, judeţul Dîmboviţa

Subsemnatul (a) _________________________________________________________, domicili-
at în _________________________________, str. _________________________, nr. _____, bl. _____, 
sc. ______, ap. _____, județul _______________, CNP ____________________________, reprezentant
al SC/II/IF/AF/PF _______________________________________________________, CUI 
______________________, cu sediul în _________________________________, str. 
_________________________, nr. _____, bl. _____, sc. ______, ap. _____, județul _____________, 

Solicit acordarea scutirii la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și ta-
xelor si a altor obligații la bugetul local al comunei Raciu, jud. Dîmboviţa conform H.C.L nr. _____ din 
_______ pentru următoarele obligaţii fiscale:

1) obligaţii fiscale eferente bunurilor aflate în proprietatea privată sau în proprietatea statului/co-
munei date în folosință; impozite pe clădiri, impozite pe teren, impozite pe mijloace de trans-
port, alte taxe.

2) obligaţii nefiscale aferente bunurilor proprietatea comunei date în folosință pe baza unor con-
tracte de concesionare/închiriere/etc..

Motivez cererea astfel:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________

Declar pe propria răspundere că până la data prezentei nu am modificări ale materiei impozabile fa-
ță de ultima declarație depusă. 

Data: _______________                                                                Semnătura,
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Anexa nr. 3  la Hotărârea Consiliului Local 

DECIZIA NR. _____ din __________
Privind acordarea/neacordarea  scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferen-

te obligațiilor fiscale, datorate de către contribuabili la bugetul local al Comunei Raciu

Numele  si  prenumele/Denumirea  debitorului  _____________________________,
Domiciliul/Sediul: România/ ______________, județul ______________________,
codul  poștal  _______,  municipiul/orasul/comuna  __________________________,  satul
_________________, str. _________________________, nr. _______, bl. ______,
sc. ____, et. ____, ap. ____.  Alte date de identificare a debitorului: identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./pașaport seria ____ nr. __________, C.I.F.*) _______________, telefon/fax
_______________, e-mail _______________________

În temeiul  H.C.L. nr. _____/__________, precum si al Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedura fiscală, cu modificările si completările ulterioare, se anulează următoa-
rele obligaţii fiscale:

- natura obligației fiscale: _____________________________________________

Tipul creanței Suma Data anularii

TOTAL

Conducătorul organului fiscal local,
______________________

L.S. 
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