ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA Nr. 24/2016
privind aprobarea plafonului pentru publicarea listei
debitorilor care inregistreaza obligatii de plata restante

având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Rebricea, raportul
compartimentului de resort din care reiese necesitatea aprobarea plafonului pentru publicarea
listei debitorilor care inregistreaza obligatii de plata restante si raportul de avizare favorabil al
comisiei de specialitate;
în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (2) lit. ”b” din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) lit. „a” 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. (1) Se aproba plafonul aferent obligatiilor de plata restante fata de bugetul local
datorate de persoanele fizice si juridice necesar publicarii pe pagina de internet proprie a listelor
cu debitorii persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, astfel:
a) Pentru persoane fizice cu creante mai mari de 300 lei.
b) Pentru persoane juridice cu creante mai mari de 800 lei.
(2) Listele cu debitorii se publica trimestrial, până in ultima zi a primei luni din
trimestrul urmator celui de raportare si cuprinde obligatii fiscale restante la sfirsitul trimestrului si
neachitate la data publicarii listei.
(3) In situatia achitarii integrale a obligatiilor fiscale datorate, serviciul impozite si taxe
va proceda la modificarea corespunzatoare pentru fiecare debitor care si-a achitat aceste debite.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rebricea, prin
compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
Art.3. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr.
544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in
termenul prevazut de lege.
Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica
Primarului comunei Rebricea, compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe si Institutiei
Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de lege.
Rebricea, 27 aprilie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cicoveanu Virgil

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Sârcu Geanina - Elena

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
Copartiment Buget, Contabilitate,
Impozite si Taxe Locale

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea plafonului pentru publicarea listei
debitorilor care inregistreaza obligatii de plata restante

Avand in vedere prevederile art 162 din Legea 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala care precizeaza :
• alin.(1) ,,Organele fiscale au obligatia de a publica pe pagina de internet proprie
lista debitorilor persoane fizice si juridice care inregistreaza obligatii fiscale
restante, precum si cuantumul acestor obligatii’’;
• alin.(2) ,,Lista se publica trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul
urmator celui de raportare si cuprinde obligatiile fiscale restante la sfarsitul
trimestrului si neachitate la data publicarii listei, al caror plafon se stabileste astfel:
-lit.b ,,in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotarare
a consiliului local’’.
• alin.(3) ,,Inainte de publicare, obligatiile fiscale restante se notifica debitorilor’’.
• alin.(4) ,,In termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale datorate,
organul fiscal competent opereaza modificarile pentru fiecare debitor care si-a
achitat aceste obligatii’’.
Luand in considerare existenta unui numar de restantieri, determinarea reducerii
arieratelor si maximizarea incasarilor la bugetul local, stimularea achitarii voluntare de
catre contribuabili a obligatiilot fiscale de plata restante la bugetul local;
Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Rebricea in calitate de
initiator al proiectului de hotarare;
Astfel, in baza art.36, alin(1), alin(4), lit.,,c’’din Legea administratiei publice locale
nr.2015/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare cele
mentionate mai sus propunem spre dezbatere si aprobare Consiliului Local proiectul de
hotarare privind aprobarea plafonului pentru publicarea listei debitorilor care
inregistreaza obligatii de plata restante la sfarsitul trimestrului de raportare si neachitate la
data publicarii listei in cuantum de :
- persoane fizice cu creante mai mari de 300 lei.
- persoane juridice cu creante mai mari de 800 lei.
11 aprilie 2016
Referent,
Diaconu Maricica
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la proiectul de hotărâre privind aprobarea plafonului pentru publicarea
listei debitorilor care înregistrează obligații de plată restante

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am inițiat prezentul proiect de hotărâre motivat de prevederile Codului de procedură
fiscală adoptat prin Legea nr. 207/2015, care reglementează obligația organelor fiscale de a
publica pe pagina de internet proprie a listei debitorilor persoane fizice și juridice care
înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații.
Având în vedere lista contribuabililor, persoane fizice și juridice, care înregistrează
obligaţii fiscale restante, cuantumul acestor obligaţii, precum și faptul că în termen de 15 zile
de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal trebuie să opereze
modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat obligaţii, vă propun ca plafonul creanțelor
neachitate pentru contribuabili să fie în următorul cuantum:
-

pentru persoane fizice: 300 lei;

-

pentru persoane juridice: 800 lei.

Această măsură de impact național are ca scop determinarea reducerii arieratelor și
maximizarea încasărilor la bugetul local, precum și stimularea achitării voluntare de către
contribuabili a obligațiilor fiscale de plată restante la bugetul local.
Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b“,
alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, vă propun spre dezbatere
prezentul proiect de hotărâre și adoptarea lui în forma prezentată.
11 aprilie 2016
P R I M A R,

ing. Radu Valerică

