
CONSILIUL LOCAL COSERENI                                       
      JUDETUL IALOMITA                                                                                                     

H O T A R A R E
privind anularea in cota de 73,3% a majorarilor de intarziere eferente obligatiilor fiscale

principale restante la 31.12.2015,  constand in  impozite si taxe datorate bugetului local de către
persoanele fizice şi juridice de pe raza administrativ-teritorială a comunei Cosereni

        Consiliul local al comunei Cosereni,judetul Ialomita;
        Avand in vedere:
- prevederile  art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor
facilităţi fiscale; 
- expunerea de motive a  primarului comunei Cosereni, înregistrata cu nr.638/14.01.2016 
- referatul compartimentului ITL nr.637/14.01.2016, 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.749/28.01.2016
           In temeiul art.36  alin (4) lit ’c’, art.45 alin (2) lit ‚c’ din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

H O T A R A S T E

Art.1  -  Se  aprobă  anularea  in   cota  de  73,3%  a  majorărilor  de  întârziere,  aferente

obligatiilor  fiscale  principale   restante  la  31.12.2015, constand  in  impozite  si  taxe,  datorate

bugetului local de către persoanele fizice şi juridice de pe raza administrativ-teritorială a comunei

Cosereni, conform procedurii prevazute  in anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta

hotărâre. 

          Art.2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor comunei Cosereni  prin

afişare  la  sediul  Primăriei,  in  locurile  special  amenajate  si  pe  site-ul  propriu  al  instituţiei

,,www.primariaCosereni.ro“

Art.3  -  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  încredinţează

Primarul comunei Cosereni prin compartimentul ITL . 

Presedinte sedinta

Oprea Alexandru

                                                                                           

                                                                                                                               Contrasemneaza

                                                                                                                    Secretar,

                                                                                                                                      Ion Anghel

Nr.3
Adoptata la Cosereni
Astazi 03.02.2016



CONSILIUL LOCAL COSERENI                                                            Anexa nr. 1 la 
                                                                                                                        HCL nr.3/03.02.2016

P R O C E D U R A
privind anularea in  cota de 73,3% a majorărilor de întârziere, aferente obligatiilor fiscale

principale  restante la 31.12.2015,  constand in  impozite si  taxe locale ,datorate bugetului local de
către persoanele fizice şi juridice de pe raza administrativ-teritorială  a comunei Cosereni

1. Dispoziţii generale 
        (1) Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice şi juridice care, la data 31.12.2015, datorează
majorări şi penalităţi de întârziere bugetului local al comunei Cosereni pentru neachitarea impozitelor şi
taxelor locale , calculate în limita termenului de prescripţie prevăzut de actele normative în vigoare . 
         (2) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ – teritorială a comunei Cosereni. 

2. Obiectivul şi scopul procedurii 
Este  determinat  de  stimularea  conformarii  voluntare  a  contribuabililor  la  plata  obligatiilor

fiscale,maximizarea  incasarilor  bugetare  si  diminuarea  arieratelor  la  bugetul  local  ,precum  şi  de
respectarea principiului egalitaţii de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor
şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale, atât în cazul persoanelor juridice angajate în activităţi
comerciale, cât şi al persoanelor fizice.

 
3. Durata aplicării procedurii 

Prezenta procedură se aplică incepand cu data  de 01.02.2016   pana la data de 31.03.2016,
anularea  operand  pentru  majorarile  de  intarziere  aferente  obligatiilor  principale  aflate  in  sold  la
31.12.2015 .

4. Beneficiarii 
Numărul estimat de beneficiari este de 500 de persoane fizice, respectiv 30 persoane juridice,

plătitoare de impozite şi taxe locale. 

 5. Condiţii de eligibilitate a procedurii 
Pot beneficia de facilitatea prevazuta in prezenta procedura contribuabilii care depun o cerere la

compartimentul  ITL ,pana la data de 31.03.2016, inclusiv, sub sanctiunea decaderii, si care indeplinesc
cumulativ  urmatoarele conditii :

(1) Achita  integral , pana la data de 31.03.2016,inclusiv, toate obligatiile fiscale principale
aflate in sold la data de 31.12.2015, constand in impozite si taxe locale;

(2) Achita  integral , pana la data de 31.03.2016,inclusiv, cota majorarilor de intarziere de
26.7% ,  aferenta  obligatiilor  principale  restante  aflate  in  sold la  data  de  31.12.2015 ,  constand in
impozite si taxe locale 

6. Modalitatea de implementare a procedurii 
        (1) Pentru a beneficia de anularea in cota de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligatiilor
fiscale principale  restante la 31.12.2015,  solicitanţii vor depune la compartimentul Impozite si Taxe
Locale , până la data de 31.03.2016, inclusiv, o cerere  ;
        (2) Cererea privind anularea majorărilor de întârziere aferente impozitelor si taxelor  locale,va fi
analizată în termen de 15 zile de la data înregistrării ;
        (3) În urma analizei efectuate, se va intocmi un referat de catre functionarul compartimentului ;
        (4) In baza referatului, va fi emisa decizia de anulare a cotei de73,3 % din majorările de întârziere
aferente impozitelor și taxelor locale, sau  decizia de respingere a cererii de anulare. 

Decizia de anulare sau  de respingere se comunică solicitantului cererii de acordare a facilităților
. 

Presedinte sedinta,

A.Oprea



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COSERENI
 Nr.638/14.01.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind anularea in cota de 73,3% a majorarilor de intarziere eferente

obligatiilor fiscale principale restante la 31.12.2015,  constand in  impozite, taxe, redevente si

chirii  datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice de pe raza administrativ-

teritorială a comunei Cosereni

Primarul comunei Cosereni,  judetul Ialomita , avand in vedere  prevederile OUG nr.

44/2015  privind  acordarea  unor  faciltati  fiscale,  care  confera,  potrivit  prevederilor  art.12,

posibilitatea  consiliului  local  de  a  stabili  printr-o  hotarare  anularea  in  cota  de  73,3%  a

majorarilor  de  intarziere  aferente  obligatiilor  fiscale  datorate  bugetului  local  de  catre

contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Cosereni

               „Art. 12. — (1) in cazul obligatiilor de plata datorate bugetelor locale, prevederile

prezentei ordonante de urgenta se aplica daca consiliul  local stabileste, prin hotarare, aplicarea

acestor prevederi.  In acest  caz,  anularea vizeaza  o cota de pana la 73,3% din majorarile  de

intarziere, datorate ca urmare a neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante datorate

bugetelor locale.

Prin hotararea prevazuta  la alin (1), consiliul local aproba si procedura de acordare a

anularii cotei din majorarile  de intarziere stabilita potrivit alin (2). "

Scopul promovarii acestui proiect de  hotarare este determinat de stimularea conformarii

voluntare  a  contribuabililor  la  plata  obligatiilor  fiscale,  maximizarea  incasarilor  bugetare  si

diminuarea arieratelor.

Avand in vedere cele de mai sus, propun spre aprobare procedura din anexa la HCL prin

care se va proceda la anularea in cota de 73,3% a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor

fiscale principale restante la 31.12. 2015, inclusiv, constand  in impozite, taxe, redevente si chirii

datorate bugetului local de catre contribuabilii  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei

Cosereni, in conformitate cu prevederile OUG. nr.44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscal

Primar

Ing.Radu Ion



R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARIA COMUNEI COŞERENI
.                                                                                                                                      .

tel/fax:0243318006    Com.Cosereni, Str.Calea Bucuresti nr.130          email:
tel/fax:0243318050                                                            primariacosereni@yahoo.com

               Nr. _____/_________2016

D E C I Z I E

privind anularea in cota de 73,3% a majorarilor de intarziere eferente obligatiilor fiscale

principale restante la 31.12.2015,  constand in  impozite si  taxe locale, datorate bugetului local 

Datele de identificare a contribuabilului

           Denumirea/Numele  si

prenumele………………………………………............................................

Adresa………………………………………………………………………….Codul  de  identificare

fiscala / CNP…………………………………………..

            In temeiul prevederilor  Hotararii Consiliului Local Cosereni  nr.47/2015 , cu modificarile si

completarile ulterioare  , urmare a  cererii dumneavoastra nr……...… din data de…………………

se emite urmatoarea DECIZIE:

          Se aproba anularea cotei de 73,3% din majorarile de intarziere la plata impozitelor si taxelor

locale, in suma totala de……………..lei, reprezentand :

Nr.
crt.

Denumirea obligatiei fiscale
Sume datorate

Total majorari de intarziere Cota 73,3% din majorari de intarziere
1
2
3
4
5

Total general

         Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Codului de procedura fiscala,

in termen de 30 zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii.

           Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

                              Primar ,                                                                      Consilier ITL ,

                             Ing.Radu  Ion                                                                          Dumitru  Alexandrina



R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARIA COMUNEI COŞERENI
.                                                                                                                                      .

tel/fax:0243318006    Com.Cosereni, Str.Calea Bucuresti nr.130          email:
tel/fax:0243318050                                                            primariacosereni@yahoo.com

               Nr. _____/_________2016

D E C I Z I E

de respingere a cererii privind anularea in cota de 73,3% a majorarilor de intarziere eferente

obligatiilor fiscale principale restante la 31.12.2015,  constand in  impozite, taxe, redevente si chirii

datorate bugetului local 

Datele de identificare a contribuabilului

           Denumirea/Numele si prenumele……………….......................................……………………….

Adresa……………………………………………………...........……………………................................

Codul de identificare fiscala / CNP…………………………………………..

            In temeiul prevederilor  Hotararii Consiliului Local Cosereni  nr.47/2015  si avand in vedere 

cererea dumneavoastra nr……… din data de…………………

se emite urmatoarea DECIZIE:

             Se respinge cererea de anulare a cotei de 73,3% din majorarile de intarziere la plata impozitelor,

taxelor locale ,redeventelor  si chiriilor 

Motivele  de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a anularii majorarilor de intarziere sunt 

urmatoarele :

1…………………………………………………….

2…………………………………………………….

3……………………………………………………..

         Temeiul de drept………………………………………………………………

         Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Codului de procedura fiscala,

in termen de 30 zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii.

        Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

                    Primar ,                                                                         Consilier ITL ,

                Ing.Radu  Ion                                                                Dumitru  Alexandrina



Anexa nr.2

Nr. _______/_________2016                   

                                                                      

C E R E R E

privind anularea in cota de 73,3% a majorarilor de intarziere eferente obligatiilor fiscale

principale restante la 31.12.2015,  constand in  impozite si  taxe locale,datorate bugetului local de

către persoanele fizice şi juridice de pe raza administrativ-teritorială a comunei Cosereni

DOMNULE  PRIMAR

Subsemnatul(a)………………………………………..………,  CNP………………..……………

domiciliat(a)in  ……………………………….  str.  …………..………. nr……...ap……….legitimat

cu ……….. seria……….nr…………………Telefon ……………….……..e-mail……………………

         In temeiul art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor

facilităţi  fiscale si a HCL COSERENI nr.47/2015, cu modificarile si completarile ulterioare , solicit

anularea in cota de 73,3% a majorarilor de intarziere eferente obligatiilor fiscale principale restante la

31.12.2015,  constand in  impozite si  taxe locale, datorate bugetului local. 

    In sustinerea solicitarii mele depun, conform procedurii aprobate , urmatoarele documente in

copie :

-  Chitanta  privind  plata  integrala  a  obligatiilor   fiscale  principale  aflate  in  sold  la  data  de

31.12.2015, constand in impozite si taxe locale   ;

Chitanta privind plata integrala a impozitelor, taxelor locale, amenzilor si cotei  majorarilor de intarziere

de 26.7%, aferenta obligatiilor principale restante aflate in sold la data de 31.12.2015.

- Copie act identitate C.I/B/I 

                       Data………………….                                           Semnatura…………………..



R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARIA COMUNEI COŞERENI
.                                                                                                                                      .

tel/fax:0243318006    Com.Cosereni, Str.Calea Bucuresti nr.130          email:
tel/fax:0243318050                                                            primariacosereni@yahoo.com

Anexa nr.3

Nr. _______/_________2016              

                                                                           

R E F E R A T

    Subsemnata  Dumitru  Alexandrina,  avand  functia  de  CONSILIER  ITL  in  cadrul

Compartimentului  Impozite  si  Taxe  Locale,  ca  urmare  a  cererii  depuse  de  contribuabilul

………………………………………….. cod de identificare fiscala / CNP……………………………,

inregistrata  la  Primaria  comunei  Cosereni  sub  nr…………din  data  de…………..…………..,  am

procedat la verificarea indeplinirii conditiilor prevazute

 Hotararea  Consiliului  Local  Cosereni  nr.____/2016,  privind  anularea  cotei  de  73,3%  din

majorarile  de  intarziere  eferente  obligatiilor  fiscale  principale  restante  la  31.12.2015,   constand  in

impozite si taxe,datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice de pe raza administrativ-

teritorială a comunei Cosereni ,cu modificarile si completarile ulterioare,  fiind constatate urmatoarele:

Conditii de acordare
Modul de respectare

a conditiilor
DA NU

a) are achitate integral toate obligatiile de plata principale restante la 31.12.2015, 
inclusiv, 
b) are achitate  integral cota majorarilor de intarziere de 26.7% , aferenta 
obligatiilor principale restante aflate in sold la data de 31.12.2015 , 
c) cererea este depusa pana la data de 31.03.2016

Sectiunea A: Conditii de anulare a cotei de 73,3% din majorarile de intarziere la plata impozitelor si 
taxelor locale

Sectiunea B: Alte 
mentiuni………………………………………………………………………………….
Sectiunea C: Concluzii
  a) Se propune anularea cotei de 73,3% din majorarile de intarziere la plata impozitelor si taxelor locale
datorate bugetului local, in suma totala de………………….lei, reprezentand :
Nr.
crt. Denumirea obligatiei fiscale

Sume datorate
Total majorari de intarziere Cota 73,3% din majorari de 

0 1 2 3
1
2

Total general

b)Se propune respingerea pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la Sectiunea A lit ;

Intocmit-Consilier ITL

Dumitru Alexandrina
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