ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL CĂLAN
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.106 /2015
cu privire la aprobarea acordării unei facilităţi fiscale pentru contribuabilii care îşi achită integral
debitele principale până la data de 31.03.2016
Consiliul local al oraşului Călan, întrunit în şedinţa ordinară din data de ....... .12.2015,
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 106/3.12.2015 cu privire la aprobarea acordării unei
facilităţi fiscale pentru contribuabilii care îşi achită integral debitele principale până la data de
31.03.2016, iniţiat de Primarul oraşului Călan, expunerea de motive nr. 39/72/3.12.2015 a Primarului
oraşului Călan , raportul de specialitate nr. ......../2015 al Compartimentul Impozite şi Taxe Locale
din cadrul Primăriei oraşului Călan, precum şi avizul nr. ......../2015 al Comisiei pentru buget,
finanţe, programe de dezvoltare economico-socială, administrarea domeniului public şi privat al
oraşului Călan a Consiliului local al oraşului Călan;
În conformitate cu prevederile art. 12 din OG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi
fiscale, precum şi ale art. 5 alin. 1 lit. a si art. 27 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin (4) lit. c) si art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARĂŞTE:
Art.1. Se aprobă acordarea unei facilităţi fiscale constând în anularea în cotă de 70% a
majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului local al oraşului
Călan, restante la 30.09.2015 inclusiv, contribuabililor care îşi achită integral debitele principale
până la data de 31.03.2016.
Art.2. Se aprobă Procedura privind acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor care
achită integral debitelele principale faţă de bugetul local al oraşului Călan, restante la 30.09.2015
inclusiv, până la data de 31.03.2016.
Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează
Compartimentul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Călan.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Hunedoara, Primarului oraşului
Călan, Compartimentului Impozite şi Taxe şi se va afişa pentru luare la cunoştinţă publică.
Călan,
3.12.2015
Iniţiator
Primarul oraşului Călan
Adrian Filip Iovănesc

cvorum necesar: votul majorităţii consilierilor locali în funcţie (9)
sistem de vot: deschis.

Avizat pentru legalitate,
Secretarul oraşului Călan,
Stelian Ioan Vulpe

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMARUL ORAŞULUI CĂLAN
Nr.39/72/3.12.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre nr.106/2015 cu privire la aprobarea acordării unei facilităţi fiscale pentru
contribuabilii care îşi achită integral debitele principale până la data de 31.03.2016

În scopul prevenirii acumulării de noi datorii la local şi pentru a evita un comportament de
întârziere intenţionată a îndeplinirii obligaţiilor de plată la termen de către contribuabilii susceptibili
de a beneficia de măsurile propuse prin prezentul act normativ, propunem consiliului local aprobarea
acordării unei facilităţi fiscale pentru contribuabilii care îşi achită integral debitele principale până la
data de 31.03.2016, constând în anularea în cotă de 70% a majorărilor de întârziere aferente
obligaţiilor de plată principale datorate bugetului local al oraşului Călan, restante la 30.09.2015
inclusiv.
Conform art 12 din Ordonanţa Guvernului nr 44/2015, Consiliul Local are posibilitatea de
anula o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen
a obligaţiilor de plată restante datorate bugetelor locale.
Având în vedere prevederile legale mentionate considerăm că elementele mai sus menţionate
vizează un interes public propunem spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre alăturat, astfel
cum a fost el redactat.
Călan,
3.12.2015
Primar,
Adrian Filip IOVĂNESC

PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂLAN
Compartimentul Impozite şi Taxe
Nr. 48/72/4.12.2015

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre nr.106/2015 cu privire la aprobarea acordării unei facilităţi fiscale pentru
contribuabilii care îşi achită integral debitele principale până la data de 31.03.2016

Prin OUG Nr. 44/2015 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale,
Guvernul României a oferit posibilitatea Consiliului Local de a acorda unele facilităţi fiscale
contribuabilior care achita datoriile restante la bugetul local .
Conform art 12 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr 44/2015, Consiliul Local are posibilitatea
de anula o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la
termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetelor locale.
Majorările de întârziere, aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului local al
oraşului Călan restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se anuleaza dacă contribuabilii îndeplinesc
următoarele condiţii:
1. Contribuabilul achită integral obligaţiile de plată restante la data de 30 septembrie 2015
inclusiv, până la data de 31 martie 2016 inclusiv,
2. Contribuabilul are depuse la compartimentul de specialitate toate declaraţiile fiscale, până la
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
3. Contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor .
Pentru a beneficia de prevederile prezentei hotărâri, contribuabilii, persoane fizice sau
juridice au obligatia de a-si achita datoriile fată de bugetul local, scadente la 30.09.2015 si 30% din
majorarile de întârziere aferente acestor datorii, până la data de 31.03.2016.
In scopul prevenirii acumulării de datorii noi şi pentru stimularea achitării voluntare de către
contribuabil a datoriilor restante propunem aprobarea proiectului de hotărarei în forma prezentată.
Călan,
4.12.2015

Compartiment Impozite si Taxe ,
Loredana Pandelea

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL CĂLAN
CONSILIUL LOCAL

Anexa la proiectul de hotărâre nr.106/2015

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA UNEI FACILITĂŢI FISCALE
pentru contribuabilii care achită integral debitelele principale faţă de bugetul local al oraşului
Călan, restante la 30.09.2015 inclusiv, până la data de 31.03.2016
Prezenta procedură se aplică tuturor persoanelor fizice si juridice care, la data de
30.09.2015, au obligaţii de plată restante fată de bugetul local al Oraşului Călan.
Art 1.Prin obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se înţelege:
a) obligaţii de plată reprezentând impozite şi taxe locale pentru care s-a împlinit scadenţa sau
termenul de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv;
b) diferenţele de obligaţii de plată principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere
comunicate până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit
termenul de plată .
c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în
evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 30 septembrie 2015, inclusive.
Art 2. Majorările de întârziere, aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului local
al oraşului Călan restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se anulează în proportie de 70% dacă
sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1. Toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se sting prin
orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016 inclusiv.
2. Contribuabilul are depuse la compartimentul de specialitate toate declaraţiile fiscale, până la
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
3. Contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor, sub sancţiunea decăderii.
Art 3. Cererea de anulare a majorărilor de întârziere datorate bugetului local, depusă de către
debitori, va cuprinde:
a) elementele de identificare a debitorului, respectiv denumirea/numele acestuia sau a/al
reprezentantului fiscal, sediul/domiciliul, anul înfiinţării, codul fiscal/codul numeric personal/codul
de identificare fiscală, numele şi calitatea celor care reprezintă debitorul în relaţiile cu terţii, numărul
de telefon/fax al acestora, certificatul de înmatriculare la registrul comerţului;
b) sumele datorate sau neachitate la bugetul local, pentru care se solicită anularea majorărilor, pe
tipuri de obligaţii ;
c) data la care se achita obligatiile bugetare
Art 4. Scutirea la plată (anularea) majorărilor de întârziere se face prin emiterea Deciziei de
anulare a majorărilor de către Compartimentul Impozite şi Taxe .
Art 5: Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din
raporturi juridice contractuale(contracte concesiuni, inchirieri)

