
                                                            H O T Ă R Â R E
privind adoptarea procedurii de acordare a unor facilitati fiscale  pentru obligaţiile de plata

restante datorate de către contribuabili persoane fizice şi juridice,  bugetului local al comunei
Moldoveni , Ialomiţa

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI JUD. IALOMIŢA : 
În conformitate cu: 

- art.12  din  O.U.G nr.44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale;
- prevederile art.36 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia

publica locala, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Moldoveni , Ialomiţa;
- raportul de specialitate al contabilului  comunei Moldoveni , Ialomiţa;

   In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit c) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001,
republicată, privind administratia publică locală, cu modificările si completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă acordarea facilităţii fiscale de anulare a unei cote de 70 % din majorările de întarziere
aplicate impozitelor si taxelor locale,  datorate bugetului local si neachitate la termenul scadent de
către  contribuabili  persoane  fizice  şi  juridice  de  pe  raza  administrativ-teritoariala  a  comunei
Moldoveni, Ialomiţa. 

Art. 2. Se aprobă procedura de acordare a anularii  cotei  de 70 % în condiţiile art.1 din cuprinsul
prezentei hotărâri, conform  Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.  Prevederile prezentei hotărâri se vor duce la îndeplinire prin grija Compartimentului Taxe şi
Impozite şi a contabilului din cadrul Primăriei comunei Moldoveni, jud. Ialomiţa. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostintă publică prin  grija secretarului comunei Moldoveni,
jud. Ialomiţa, care o va comunica : 

- Instituţiei Prefectului jud. Ialomiţa, pentru verificarea legalitatii;
- Primarului comunei Moldoveni,Ialomiţa;
- Compartimentului Taxe şi Impozite Locale şi compartimentului Financiar-Contabil .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
DOBRE GHEORGHE 

                                                                Contrasemnează ,
                                                                                                       secretar al comunei Moldoveni,
                                                                                                           Mihai Elena Georgiana 
Nr. 02
Adoptată la Moldoveni
Astazi,07.01.2016
Aceasta  hotărâre  a  fost  adoptată  cu  respectarea  prevederilor  art.45,  alin.  (1)  din  Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Nr. consilieri in functie- 9; Nr. consilieri prezenti- 9_ ; Nr. voturi pentru -9



   JUDEUL IALOMIŢA               
   CONSILIUL LOCAL                                                             Anexă
COMUNA  MOLDOVENI                            la Hotărârea nr.02 din 07.01.2016

PROCEDURA
pentru obligaţiile de plata restante , datorate de către contribuabili persoane fizice şi

juridice bugetului local al comunei Moldoveni , Ialomiţa conform prevederilor O.U.G nr.
44/2015 

 I. Dispoziţii generale
Art.1 (1) Prezenta procedură se aplică persoanelor juridice, persoanelor fizice,

persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi asociaţiilor familiale, care
la  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  proceduri,  datorează  majorări  de  întârziere
bugetului local al comunei Moldoveni pentru neachitarea impozitelor si taxelor locale
şi a altor obligaţii de plată, scadente la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
 (2) Prezenta  procedură se  aplică pe  raza  administrativ-  teritorială  a  comunei
Moldoveni, jud. Ialomiţa.

 II.  Scopul  procedurii  de  aplicare  a  O.U.G nr.44/2015 privind acordarea
unor facilităţi fiscale. 
 Art.2  Scopul  procedurii  este  reprezentat  de  atragerea  de  venituri  la  bugetul
local, precum şi de respectarea principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirea
în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale
persoanelor juridice, persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor
individuale şi asociaţiilor familiale.

III. Obiectul procedurii de aplicare a O.U.G nr.44/2015
Art.3  (1) Consiliul  Local  al  comunei  Moldoveni  ,  Ialomiţa acordă  anularea

obligaţiilor de plată accesorii. 
(2) În cazul menţionat la alin.(1), anularea vizează o cotă de 70% din majorările

de întârziere datorate de contribuabili ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor
de plată restante datorate bugetului local.

(3) Obligaţiile de plată accesorii prevăzute la alin.(1) şi (2) sunt aferente: 
a) obligaţiilor  de plată principale  restante  la 30 septembrie  2015, inclusiv şi

stinse până la data de 31 martie 2016, inclusiv; 
b) obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie

2015, inclusiv, şi stinse până la această dată.

IV. Durata aplicării procedurii de aplicare a O.U.G nr.44/2015
 Art.4  Prezenta  procedură  se  aplică  in  perioada  începând  cu  data  adoptării
prezentei hotărârii până la 30 iunie 2016.

V. Beneficiarii ai bugetul estimat
Art.5  Beneficiarii  acordării  facilităţii  fiscale  prevăzute  în  prezenta  procedură

sunt:
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 a) contribuabili persoane juridice ,  plătitoare de impozite si taxe la bugetul local 
al comunei Moldoveni, jud. Ialomiţa .

b) contribuabili persoane fizice , plătitoare de impozite si taxe la bugetul local al 
comunei Moldoveni, jud. Ialomiţa .

 VI.  Condiţii  de eligibilitate  a procedurii  de aplicare  a O.U.G nr.44/2015
privind acordarea de facilităţi fiscale. 
 Art.6 (1) Anularea în cotă de 70% a majorărilor de întârziere ce va fi acordată
prin prezenta procedură este prevăzută la art.12 din O.U.G nr.44/2015. 

(2) Anularea prevăzută  la alin.(1)  se  aplica majorărilor  de întârziere aferente
obligaţiilor principale restante la 30 septembrie 2015 şi stinse pâna la data de 31 martie
2016.

(3) Pot  beneficia  de  anularea  majorărilor  de  întârziere  aferente  obligaţiilor
principale înregistrate la 30 septembrie  2015, inclusiv,  contribuabilii  care întrunesc
cumulativ următoarele condiţii:
 a)  sting integral, obligaţiile de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv,
constând in impozite, taxe locale şi redevenţe, datorate bugetului local, până la data de
31 martie 2016, inclusiv, precum şi diferenţele de cote de obligaţii de plată accesorii,
respectiv,   cota  de  30%  din  cuantumul  majorărilor  de  întârziere  aplicate  soldului
principal, ce nu face obiectul anulării la plată;

b) depun cerere pentru a beneficia de aceasta facilitate pana la data de 30 iunie
2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
 (4) Contribuabilii care intenţionează să beneficieze de anularea majorărilor de
întârziere aferente obligaţiilor principale înregistrate la 30 septembrie 2015, inclusiv
pot face o cerere cu privire la intenţia sa, până cel mai târziu la data  31 martie 2016,
inclusiv.
   (5) Pentru contribuabilii  care au depus cererea potrivit alin. (4) procedura de
executare silită nu începe sau se suspendă, după caz. 

(6)  Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile contribuabililor aflaţi  în procedura
insolvenţiei potrivit Legii nr.85/2014.

 VII.  Modalitatea  de  implementare  a  procedurii  de  aplicare  a  O.U.G
nr.44/2015
 Art.8  (1) Pentru  a  beneficia  de  anulare  în  cotă  de  70%  a  majorărilor  de
întârziere aferente obligaţiilor principale restante înregistrate la 30 septembrie 2015,
inclusiv, solicitanţii vor depune la Compartimentul Impozite şi Taxe Locale din cadrul
Primăriei comunei Moldoveni, jud. Ialomiţa , până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, o
cerere pentru acordarea facilităţii fiscale privind anularea majorărilor de întârziere în
procent de 70%.

(2) Cuantumul anularii majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor principale
restante înregistrate la 30 septembrie 2015, inclusiv, se calculează prin aplicarea unei
cote de 70% asupra acestor majorări de întârziere.

(3) Cererea privind anularea în cota de 70% a majorărilor de întârziere aferente
obligaţiilor  principale  restante,   înregistrate  la  30  septembrie  2015,  inclusiv,  va  fi
analizată în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei de către Compartimentul
Impozite şi Taxe Locale.

(4) Cererea privind anularea majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor
locale  va  fi  analizata  prin  compartimentul  de  impozite  si  taxe  care  verifică
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îndeplinirea condiţiei privind achitarea integrala, la data solicitarii, a impozitelor si
taxelor locale, a cotei de 30% din majorarile de intarziere aferente acestora, inclusiv
a amenzilor, datorate bugetului local al comunei Moldoveni, judetul Ialomita.

(5) In urma analizei efectuate, se va emite de catre Compartimentul impozite
si  taxe,  decizia  de  anulare  a  cotei  de  70  %  din  majorarile  de  intarziere  eferente
impozitelor  si  taxelor  locale,  respectiv  decizia  de  respingere  a  cererii  de  anulare.
Decizia  de  anulare  si  decizia  de  respingere  se  comunica  solicitantului  cererii  de
acordare a facilitatilor.

(6)  Operarea  efectiva  a  faciltatilor  acordate  se  va  efectua  in  baza  deciziei  de
anulare  a  cotei  de 70% din majorarile  de intarziere  aferente  impozitelor  si  taxelor
locale.

    PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                               SECRETAR,
          DOBRE GHEORGHE                                   MIHAI ELENA GEORGIANA 
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