ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind acordarea unor facilități fiscale, prin aplicarea
prevederilor O.U.G.nr. 44 /14.10.2015 pentru obligațiile de plată restante,
datorate bugetului local al UAT-ului Grindu, judeţul Ialomiţa.
Nr.52 din 16.12.2015.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
In conformitate cu:
- prevederile art. 12 din O.U.G. nr.44/2015 privind acordare a unor facilități fiscale;
- prevederile Legii nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile O.G. nr 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Examinând :
- expunerea de motive nr.2949 din 16.12.2015 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2948 din 16.12.2015;
- raportul comisiei de specialiate nr.179 din 16.12.2015;
- avizul de legalitate nr.52 din 16.12.2015 emis de secretarul comunei;
In temeiul art.36, alin.(9), art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă acordarea unor facilități fiscale pentru obligațiile de plată datorate
bugetului local al comunei Grindu, prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/2015.
Art.2. Se aprobă Procedura de acordare a unor facilități fiscale de anulare a cotei de
73,3% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la 30
septembrie 2015, inclusiv, datorate bugetului local al comunei Grindu, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 11.01.2016.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare la sediul
Primăriei şi pe site-ul www.grindu.ro.
Art.5. Primarul comunei şi serviciile subordonate vor aduce la indeplinire prezenta
hotărâre.
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PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Frunză Nicolaie

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar comuna,
Ene Tudora
Nr.55.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 23.12.2015.

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

ANEXĂ
la H.C.L.nr.55/23.12.2015.

Art. 1. DISPOZIŢII GENERALE
(1). Prezenta procedura se aplică persoanelor fizice şi juridice care, la data intrării in
vigoare a hotărârii consiliului local Grindu, datorează majorări de întarziere bugetului local al
comunei Grindu, pentru neachitarea impozitelor şi taxelor locale, calculate în limita
termenului de prescripţie prevazut de actele normative în vigoare.
(2). Prezenta procedură se aplica pe raza administrativ-teritorială a comunei Grindu,
judeţul Ialomiţa.
Art. 2. OBIECTIVUL ŞI SCOPUL PROCEDURII
Este reprezentat de atragerea de venituri cu celeritate la bugetul local, precum şi de
respectarea principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a
criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale, atât în cazul persoanelor juridice
angajate în activitati comerciale, cât şi a persoanelor fizice.
Art. 3. DURATA APLICĂRII PROCEDURII
Prezenta procedură se aplica în perioada 11.01.2016- 31.03.2016.
Art. 4. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE A PROCEDURII
(1). Facilităţile fiscale ce vor fi acordate prin prezenta procedură, sunt cele prevazute
de O.U.G. nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cuprinsul art.12, alin.(1), (2)
şi (3), respective anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere aferente impozitelor si
taxelor locale.
(2). Anularea cotei de 73.3% se aplica majorărilor de întarziere aferente obligaţiilor de
plata principale datorate bugetului local, restante la 30 septembrie 2015.
(3). Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură persoanele fizice şi
juridice, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) achită integral până la data de 31.03.2016 obligaţiile principale constând în
impozite, taxe locale, taxe speciale şi amenzi contravenţionale datorate bugetului local al
comunei Grindu, judetul Ialomita.
b) achită cota de 26,7% din majorările de întârziere afernte impozitelor şi taxelor
locale, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plata restante datorate
bugetului local până la data de 31.03.2016;
c) depun cerere de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întarziere aferente
impozitelor şi taxelor locale până la data de 31.03.2016.
Art. 5 MODALITATEA DE IMPEMENTARE A PROCEDURII
(1). Pentru a beneficia de anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere aferente
impozitelor şi taxelor locale, solicitanţii vor depune la registratura instituţiei, până la data de
31.03.2016 inclusiv o cerere de anulare majorărilor de întârziere.
(2). Cuantumul anulării pentru fiecare beneficiar este in cota de 73,3% din majorările
de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, achitate integral, în condiţiile prezentei
proceduri.

(3). Cererea privind anularea majorărilor de întarziere aferente impozitelor şi taxelor
locale va fi analizată, în termen de 5 zile de la data înregistrării la registratura instituţiei, prin
compartimentul de impozite şi taxe, care verifică îndeplinirea condiţiei privind achitarea
integrala, la data solicitării, a impozitelor si taxelor locale, a cotei de 26,7% din majorările de
întârziere aferente acestora, inclusiv a amenzilor, datorate bugetului local al comunei Grindu,
judetul Ialomita.
(4). În urma analizei efectuate, se va emite de către Compartimentul impozite şi taxe,
decizia de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întarziere aferente impozitelor şi taxelor
locale sau decizia de respingere a cererii de anulare. Decizia de anulare şi decizia de
respingere se comunica solicitantului cererii de acordare a facilităţilor.
(5). Operarea efectivă a facilităţilor acordate se va efectua în baza deciziei de anulare a
cotei de 73,3% din majorările de întârziere aferente impozitelor si taxelor locale.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Frunză Nicolaie

