ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
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HOTĂRÂREA Nr. 16/2016
privind aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale, şi aprobarea
procedurii de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere, datorate
ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate
bugetului local al comunei Rebricea, judetul Vaslui

Având în vedere:
- expunerea de motive a iniţiatorului din care reiese necesitatea aplicării prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilități fiscale, şi
aprobarea procedurii de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere, datorate ca urmare a
neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local al comunei Rebricea,
județul Vaslui, inițiat pentru a sprijini contribuabilii aflați în dificultate, raportul compartimentului
de resort si raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
- prevederile art. 5 alin. (1) lit.”a” şi ale art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilităţi fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „d”, art. 45 alin. (1) şi art. 115
alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
44/14.10.2015 privind acordarea unor facilități fiscale, cu modificarile și completările ulterioare.
Art.2. (1) Se aprobă anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente
obligațiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, constând în creanțe de natură
fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei
Rebricea, pentru plata până la 31 martie 2016 a obligațiilor de plată principale restante la 30
septembrie 2015, inclusiv.
(2) Prevederile alin. (l) se aplică și pentru majorările de întârziere aferente
obligațiilor fiscale principale cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 și 31
martie 2016, inclusiv.
(3) Prevederile alin. (l) se aplică și pentru majorările de întârziere aferente
obligațiilor de plată principale cu termen de plata până la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse pânăa
la această dată.
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Art.3. Se aprobă Procedura de acordare a facilităților fiscale descrise la art. 2, conform
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică de la data adoptării prezentei,
până la data de 30.06.2016.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Rebricea, prin compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
Art.5. Cu drept de contestație la instanță de contencios administrativ, conform Legii nr.
544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în
termenul prevăzut de lege.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusa la cunoștința publică, prin afișare și se va comunica
primarului comunei Rebricea, compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea, judeţul Vaslui și Instituției Prefectului –
județul Vaslui, în termenul prevăzut de lege.
Rebricea, 29 februarie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Sârcu Geanina - Elena

Asandei Sorinel
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ROMÂNIA
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ANEXA
la Hotărârea nr. 16/29.02.2016

PROCEDURA
de aprobare a anularii cotei de 73,3% din majorarile de intarziere datorate ca
urmare a neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante datorate
bugetului local al comunei Rebricea, judetul Vaslui

Art.1. Se anuleaza o cota de 73,3% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor
de plata principale datorate bugetului local al comunei Rebricea, restante la 30
septembrie 2015, inclusiv, si administrate de Primaria comunei Rebricea, prin
compartimentul de specialitate, denumit in continuare organ fiscal local, daca sunt
indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) toate obligatiile de plata principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv,
administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana
la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b) o cota de 26,7% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor de plata
prevazute la lit.a), existente in evidenta fiscala la data stingerii obligatiilor de plata
principale, se stinge prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 30 iunie
2016, inclusiv;
c) este stinsa prin orice modalitate prevazuta de lege o cola de 26,7% din majorarile de
intarziere datorate pana la data stingerii obligatiilor de plata principale prevazute la lit. a),
existente in evidenta fiscala la data stingerii obligatiilor de plata principale, pana la
termenul de plata prevazut de Codul de procedura fiscala;
d) sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege toate obligatiile de plata principale
administrate de organul fiscal local cu termene de plata cuprinse intre data de 1 octombrie
2015 si 31 martie 2016, inclusiv, pana la data depunerii cererii de anulare a cotei
de 73,3% din majorari de intarziere, denumita in continuare cerere de anulare a
majorarilor de intarziere;
e) contribuabilul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale pana la data depunerii cererii de
anulare a majorarilor de intarziere, acolo unde este cazul. Aceasta conditie se considera
indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale,
obligatiile fiscale au fast stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal local;
f) contribuabilul depune cererea de anulare a majorarilor de intarziere pana la data
de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sanctiunea decaderii.
In scopul acordarii anularii, pentru cota de 26,7% din majorarile de intarziere
datorate potrivit art. 1 lit. b) si c), sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile art. 165
alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Art.2. Se anuleaza o cota de 73,3% din majorarile de intarziere aferente diferentelor
de obligatii de plata declarate suplimentar de contribuabili prin declaratie rectificativa prin
care se corecteaza obligatiile de plata principale cu scadente anterioare datei de 30
septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal local, daca sunt indeplinite
cumulativ urmatoarele conditii:
a) declaratia rectificativa este depusa pana la data de 31 martie 2016, inclusiv;
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b) toate obligatiile de plata principale individualizate in declaratia rectificativa se sting
prin orice modalitate prevazuta de lege pana la 31 martie 2016, inclusiv;
c) sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 lit. b) - f).
Art.3. Se anuleaza o cota de 73,3% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor
de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, si stinse pana
la aceasta data, administrate de organul fiscal local, daca sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
a) majorarile de intarziere ce pot forma obiectul anularii sunt datorate si
nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv;
b) o cota de 26,7% din majorarile aferente obligatiilor de plata principale cu
termene de plata anterioare datei de 30 septembrie 2015 si stinse pana la aceasta data se
stinge prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 31 martie 2016, inclusiv.
In scopul acordarii anularii, pentru cola de 73,3% din majorarile de intarziere
datorate potrivit art. 3 sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile art. 165 alin.
(8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
c) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 30 iunie
2016, inclusiv, sub sanctiunea decaderii.
Art.4. Se anuleaza o cota de 73,3% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor
de plata principale administrate de organul fiscal local, cu termene de plata pana la 30
septembrie 2015, inclusiv, si individualizate in decizii de impunere emise urmare unei
inspectii fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a hotararii de consiliu local pentru
aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale,
daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) toate diferentele de obligatii de plata principale individualizate in decizia de
impunere sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege pana la termenul de plata
prevazut de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
b) o cota de 26,7% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor prevazute la lit. a)
este stinsa prin orice modalitate prevazuta de lege pana la termenul de plata prevazut de
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
c) cererea de anulare a majorarilor de intarziere se depune in termen de 90 de zile
de la comunicarea deciziei de impunere, sub sanctiunea decaderii.
comunicarea deciziei de impunere, sub sanctiunea decaderii.
In situatia inspectiilor fiscale ce urmeaza a incepe dupa intrarea in vigoare a
hotararii de consiliu local pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind
acordarea unor facilitati fiscale, in scopul acordarii anularii prevazute la art. 2, organele
fiscale iau in considerare declaratiile rectificative depuse de contribuabili in cel mult 10
zile de la data intrarii in vigoare a hotararii de consiliu local.
Art.5. Contribuabilii care intentioneaza sa beneficieze de anularea obligatiilor de
plata accesorii potrivit hotararii de consiliu local pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr.
44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati fiscale, pot notifica organul fiscal
competent cu privire la intentia lor, pana eel mai tarziu la data depunerii cererii de anulare a
majorarilor de intarziere.
Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal:
a) o cota de 73,3% din majorarile de intarziere care pot face obiectul anularii, se amana
la plata in vederea anularii. In acest caz, organul fiscal emite decizie de amanare la
plata a cotei de 73,3% din majorarile de intarziere;
b) procedura de executare silita nu incepe sau se suspenda, dupa caz, pentru obligatiile
de plata accesorii amanate la plata potrivit lit. a);
c) obligatiile de plata accesorii amanate la plata potrivit lit. a) nu se sting pana la data
solutionarii cererii de anulare a majorarilor de intarziere sau pana la data de 30 iunie
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2016 inclusiv, in cazul in care contribuabilul nu depune cerere de anulare a majorarilor
de intarziere.
Prevederile de la lit. a), b) si c) sunt aplicabile si pe perioada cuprinsa intre data
depunerii cererii de anulare a majorarilor de intarziere si data emiterii deciziei de
solutionare a cererii de anulare a majorarilor de intarziere, potrivit art. 9.
Decizia de amanare la plata a cotei de 73,3% din majorarile de intarziere isi pierde
valabilitatea in oricare din urmatoarele situatii:
a) la data emiterii deciziei de anulare a majorarilor de intarziere sau a deciziei de
respingere a cererii de anulare a majorarilor de intarziere, dupa caz;
b) la data de 30 iunie 2016, in cazul in care contribuabilul nu depune cerere de anulare
a majorarilor de intarziere.
Art.6. Prin derogare de la prevederile art. 149 din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, pana la data de 30 iunie 2016, inclusiv, contribuabilii care au notificat organul
fiscal potrivit pct. 5 si au infiintate popriri la data intrarii in vigoare a hotararii de
consiliu local pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea
unor facilitati fiscale, de catre organul de executare fiscala, asupra disponibilitatilor
banesti, pot efectua plata sumelor inscrise in adresele de infiintare a popririi din sumele
indisponibilizate. Prevederile sunt aplicabile si pentru popririle infiintate intre data intrarii
in vigoare a hotararii de consiliu local si data de 30 iunie 2016, inclusiv.
Art.7. (1) Prin obligatii de plata restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se
intelege:
a) obligatii de plata pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la 30
septembrie 2015, inclusiv;
b) diferentele de obligatii de plata principale si accesorii stabilite prin decizii de
impunere comunicate pana la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar daca pentru
acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut de Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală.
c) alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si
existente in evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 30 septembrie
2015, inclusiv.
(2) Nu sunt considerate obligatii de plata restante la 30 septembrie 2015,
inclusiv:
a) obligatiile de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata
in conditiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
(3) Sunt considerate restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, si obligatiile de
plata care, la aceasta data, se afla in oricare din situatiile prevazute la alin. (2) iar ulterior
acestei date, dar nu mai tarziu de 31 martie 2016, inclusiv, inceteaza suspendarea executarii
actului administrativ fiscal.
Art.8. Cererea de anulare a majorarilor de intarziere se solutioneaza prin decizie de
anulare a majorarilor de intarziere sau, dupa caz, decizie de respingere a cererii de anulare a
majorarilor de intarziere.
Art.9. Prevederile O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale nu se
aplica pentru obligatiile de plata rezultate din raporturi juridice contractuale si acestea nu
sunt luate in calcul pentru acordarea anularii obligatiilor de plata accesorii, potrivit
hotararii consiliului local pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind
acordarea unor facilitati fiscale.
Art.10. Un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit hotararii de
consiliu local pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea
unor facilitati fiscale in oricare dintre situatiile prevazute la art. 1 - 4, daca sunt indeplinite
conditiile pentru acordarea anularii.
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la proiectul de hotărâre privind aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
44/14.10.2015 privind acordarea unor facilități fiscale, şi aprobarea procedurii de acordare a
anulării cotei din majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a
obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local al comunei Rebricea, județul Vaslui

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Inițierea prezentului proiect de hotărâre are ca temei legal Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
44/14.10.2015 privind acordarea unor facilități fiscale, potrivit căreia consiliul local poate stabili prin
hotărâre anularea în cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la
termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local.
Această anulare se va face în baza unei proceduri care prevede unele condiții care trebuie îndeplinite
cumulativ, precum:
a) toate obligațiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul
fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b) o cotă de 26,7% din majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată prevazute la lit.a), existente
în evidența fiscală la data stingerii obligațiilor de plată principale, se stinge prin orice modalitate
prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv;
c) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege o cotă de 26,7% din majorările de întârziere
datorate până la data stingerii obligațiilor de plată principale prevazute la lit. a), existente în evidența
fiscală la data stingerii obligațiilor de plată principale, până la termenul de plată prevăzut de Codul
de procedură fiscală;
d) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile de plată principale administrate
de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 și 31 martie
2016, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a majorarilor de intarziere;
e) contribuabilul să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a
majorarilor de întârziere, acolo unde este cazul. Aceasta condiție se consideră îndeplinită și în cazul
în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fast stabilite,
prin decizie, de către organul fiscal local;
f) contribuabilul depune cererea de anulare a majorarilor de intarziere până la data de 30 iunie 2016,
inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
Cererea de anulare a majorărilor de întârziere se soluționează prin decizie de anulare a majorărilor
de întârziere sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere.
Prin inițierea prezentului proiect de hotărâre am luat în considerare maximizarea încasărilor
bugetare, diminuarea arieratelor bugetare și, nu în ultimul rând, stimularea mediului economic.
Ținând seama de interesul general de susținere a creșterii economice prin sprijinirea contribuabililor
aflați în dificultate și în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „d”, art. 45 alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, vă propun spre dezbatere prezentul proiect de
hotărâre și adoptarea lui în forma prezentată.

03 februarie 2016
P R I M A R,

ing. Radu Valerică

