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R A P O R T  DE  SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane 

fizice (scutiri de majorari de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a impozitelor de 

catre contribuabili - persoane fizice si scutiri de majorari de intarziere calculate ca urmare a 

neplatii la termen a chiriei de catre titularii contractelor de inchiriere a locuintelor) 

      

1. Necesitatea proiectului 

 

           Prin Expunerea de motive nr.25287/08.10.2014, domnul primar Victor Dragusin propune 

elaborarea de catre Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice din cadrul Directiei Buget, Finante,  

Taxe si Impozite a unui proiect de hotarare cu privire la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere 

calculate ca urmare a neachitarii in termen a impozitelor si taxelor de contribuabilii-persoane fizice si a 

chiriilor de catre titularii contractelor de inchiriere a locuintelor. 

       Asa cum se arata in expunerea de motive, un numar de 62 contribuabili au depus cereri pentru 

scutirea de la plata majorarilor acumulate din neachitarea la  termen a impozitelor, taxelor si chiriilor. 

 

2. Oportunitatea proiectului    

 

          Se impune scutirea majorarilor de intarziere acumulate de persoanele care au facut aceasta 

solicitare, deoarece acestia se incadreaza in categoria persoanelor fizice defavorizate social, fara 

venituri sau cu venituri reduse, persoane singure din a caror pensie suporta cheltuieli mari cu 

medicamentele, unii dintre ei avand doar ajutor social acordat de stat prin legi specifice. 

 

3.Consideratii de ordin economic 

 

  

Prezentul proiect de hotarare este elaborat in urma cererilor depuse de contribuabili persoane 

fizice. 

Articolul 125 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prevede urmatoarele : 

         “(1) La cererea temeinic justificata a contribuabililor, organul fiscal competent poate acorda 

pentru obligatiile fiscale restante, atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii 
acesteia, inlesniri la plata, in conditiile legii. 

La cererea temeinic justificata a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditori bugetari 

locali, prin autoritatile administratiei publice locale care administreaza aceste bugete, pot acorda, 

pentru obligatiile bugetare restante pe care le administreaza, urmatoarele inlesniri la plata: 



 

a) eşalonări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la 

bugetul local; 

 b) amânări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local; 

 c) eşalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere datorate 

pe perioada de eşalonare; 

d) amânări şi/sau scutiri ori amânări şi/sau reduceri de majorări de întârziere, cu excepţia majorărilor de 

întârziere datorate pe perioada de amânare; 

 e) scutiri sau reduceri de impozite şi taxe locale, în condiţiile legii. 

    (3) Procedura de acordare a înlesnirilor la plată pentru creanţele bugetare locale se stabileşte prin 

acte normative speciale. 

    (4) Pentru acordarea înlesnirilor la plată creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de 

garanţii. 

    (5) Pentru obligaţiile la bugetul local, datorate şi neachitate după data de 1 iulie 2003 de către 

persoanele fizice, garanţia este: 
    a) o sumă egală cu două rate medii din eşalonare, reprezentând obligaţii bugetare locale eşalonate şi 

majorări de întârziere calculate, în cazul eşalonărilor la plată; 

    b) o sumă rezultată din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate şi majorările de întârziere 

calculate şi numărul de luni aprobate pentru amânare la plată, în cazul amânărilor la plată.” 

 

Potrivit art. 125 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 

"procedura de acordare a inlesnirilor la plata pentru creantele bugetare locale se stabileste prin acte 

normative speciale." 

Avand in vedere faptul ca nu exista acte normative speciale ce reglementeaza procedura de 

acordare a inlesnirilor la plata, am procedat la intocmirea notelor de constatare in functie de 

informatiile ce au rezultate din documentele justificative transmise de contribuabili, eliberate de diverse 

institutii abilitate in acest sens, din care rezulta ca persoanele ce au solicitat inlesnirile la plata sunt 

persoane defavorizate social.       

         Astfel, in calitate de organ fiscal competent, in urma cererilor depuse de un numar de 62 

contribuabili, am procedat la verficarea fiecarui caz in parte si am constatat ca au intrunit conditiile 
pentru acordarea de inlesniri la plata. 

          Notele de constatare intocmite au la baza urmatoarele elemente: 

- verificarea realitatii in teren si a datelor prezentate;  

- analizarea documentelor justificative anexate; 

- mentionarea altor elemente ce au stat la baza propunerii (venituri pe membru de familie, conditii 

precare de locuit, lipsa perspectivei de obtinere a unor venituri suplimentare) ; 

- propunerea de solutionare facuta de persoana care a intocmit nota de constatare. 

 S-a procedat la verificarea realitatii in teren de catre Serviciul Constatare Impunere Persoane 

Fizice si  Serviciul Public de Interes Local Administratia Activitatilor Sociale a fiecarui solicitant in 

parte, a datelor prezentate, analizarea documentelor justificative anexate, intocmindu-se in acest sens 

anchete sociale. 

Autoritatile administratiei publice locale din cadrul Primariei  Alexandria pot acorda 

urmatoarele categorii de inlesniri la plata, astfel : 

         I)  scutiri la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termenele stabilite de Codul 

fiscal a impozitelor pe cladiri, a impozitelor pe terenuri intravilane si extravilane, a impozitelor pe 
mijloace de transport , taxe speciale. 

         Detaliem mai jos situatia cererilor depuse de persoanele fizice, care au solicitat scutiri la plata 

majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii obligatiilor bugetare la termenele stabilite 

conform legislatiei in vigoare si formulam propuneri pentru fiecare caz in parte, indreptatit sa fie scutit, 

dupa cum urmeaza: 



 

1. Cerere depusa de RUSU DUMITRA, pentru imobilul situat in Alexandria, 

Str.M.Kogalniceanu, nr.38 bis 

Titular de rol –  RUSU DUMITRA si PETRE 

Susnumita locuieste singura, intrucat sotul acesteia este decedat, asa cum rezulta din certificatul 

de deces anexat la cerere.Venitul  este format din pensia in suma de 571 lei, asa cum rezulta din 

cuponul de pensie anexat  la cerere. 

 Nu realizeaza alte venituri. Veniturile  sunt  insuficiente pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren  calculate 

ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite in suma de 530,40 lei. 

 

2.Cerere depusa de BADANAC IULIAN pentru imobilul situat in Alexandria, str.Dunarii, 

bl.1606, ap.11 

Titular de rol – BADANAC IULIAN 

Familia este formata din susnumitul, sotia si fiul acestuia. Venitul familiei este format din 
salariul  sotului in suma de 850 lei, asa cum rezulta din adeverinta anexata la cerere, intrucat sotia si 

fiul sau nu realizeaza venituri, asa cum rezulta din adeverintele eliberate de Agentia Nationala de 

Administrare   Fiscala Alexandria. Venitul realizat este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 2.303,89 lei. 

3. Cerere depusa de UNGUREANU ALEXANDRU pentru imobilul situat in Alexandria, 

str.1 Mai, bl.B5, ap.7 

Titular de rol – UNGUREANU ALEXANDRU 

Familia este formata din susnumitul si sotia acestuia. Venitul familiei este format din pensia de 

incadrare in grad de handicap accentuat a sotului in suma de 350 lei, asa cum rezulta din certificatul de 

incadrare in grad de handicap accentuat, emis de Consiliu Judetean, anexat la cerere. Sotia nu 

realizeaza venituri, asa cum rezulta din adeverinta eliberata de Agentia Nationala de Administrare 

Fiscala Alexandria. Venitul realizat este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 1.477,41 lei. 
4.Cerere depusa de ILIE GHERGHINA  pentru imobilul situat in Alexandria, str.1 Decembrie, 

nr.14- in calitate de nora a titularului de rol. 

Titular de rol – ILIE C.ILIE-decedat   

Susnumita locuieste singura. Sotul sau a decedat, asa cum rezulta din certificatul de deces 

anexat la cerere. Venitul sau este format din pensia de incadrare in grad de handicap grav in suma de 

418 lei, asa cum rezulta din certificatul de incadrare in grad de handicap grav, emis de Consiliu 

Judetean si cuponul de pensie, anexate la cerere. Nu a dezbatut succesiunea din cauza lipsurilor 

materiale. Intrucat susnumita este o persoana in varsta si bolnava, necesita o medicatie costisitoare. 

Venitul realizat este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren calculate 

ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 1.157,66 lei. 

5. Cerere depusa de DOBRE IONEL  pentru imobilul situat in Alexandria, str.1 Decembrie, 

nr.116 B 

Titular de rol –DOBRE GHEORGHE si FLOAREA 

Susnumitul locuieste singur. Nu a dezbatut succesiunea de pe urma mamei si tatalui sau, din 
cauza lipsurilor materiale.Venitul sau este format din ajutorul social in suma de 140 lei, asa cum rezulta 

din adeverinta eliberata de A.A.S.P.S. Alexandria, anexata la cerere. Venitul realizat este  insuficient 

pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 2.155,13 lei. 



 

 

6. Cerere depusa de ADIR MARIA  pentru imobilul situat in Alexandria, str.Agricultori, nr.35 

Titular de rol –NEGREANU VOICU 

Susnumita locuieste singura. Nu a reusit sa intocmeasca actele in formaautentica, datorita 

lipsurilor materiale. Venitul sau este format din pensia in suma de 350 lei, asa cum rezulta din cuponul 

de pensie, anexat la cerere. Venitul realizat este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si terencalculate 

ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 1.262,40 lei. 

7. Cerere depusa de TOSUN JOITA  pentru imobilul situat in Alexandria, str.C.Brancoveanu, 

nr.36 

Titular de rol – TOSUN JOITA   

Susnumita locuieste singura. Nu realizeaza venituri asa cum rezulta din adeverinta eliberata de 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala Alexandria, anexata la cerere. Este sustinuta material de fiul 

sau. Venitul este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent. Imobilul este intr-o stare de degradare 
avansata (nu are curent si geamuri). Venitul realizat este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren calculate 

ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 2.680,73 lei. 

8. Cerere depusa de DUMITRU TOMA pentru imobilul situat in Alexandria, str.Alexandru 

Ghica, bl.104, sc.A, et.4, ap.20 

Titular de rol - DUMITRU TOMA 

Familia este formata din susnumitul, sotia si fiul sau. Venitul familiei este format din ajutorul 

social in suma de 215 lei, asa cum rezulta din adeverinta eliberata de A.A.S.P.S.Alexandria,  anexata la 

cerere. Sotia si fiul nu realizeaza alte venituri. Venitul realizat este  insuficient pentru asigurarea unui 

trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 156,77 lei. 

9. Cerere depusa de LINCAN ILIE pentru imobilul situat in Alexandria, str.Alexandru Ghica, 

bl.103, sc.A, et.4, ap.20 

Titular de rol – LINCAN ILIE si ELISABETA 
Familia este formata din susnumitul si sotia sa. Venitul familiei este format din pensiile  in 

suma de 520 lei si 619 lei, asa cum rezulta din cupoanele de pensii, anexate la cerere. Sotia sa este 

bolnava, asa cum rezulta din scrisorile medicale si biletele de iesire din spital, anexate la cerere. 

Necesita o medicatie costisitoare.Venitul realizat este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 245,84 lei. 

10. Cerere depusa de GULUTA MARIA pentru imobilul situat in Alexandria, str.Tr.Magurele, 

bl.606, sc.A,  ap.12 

Titular de rol – GULUTA DANUT STAN- decedat 

Susnumita locuieste singura, sotul fiind decedat, asa cum rezulta din certificatul de deces anexat 

la cerere .Venitul este format din pensia de persoana incadrata in grad de handicap accentuat   in suma 

de 350 lei, asa cum rezulta din certificatul de incadrare in grad de handicap, anexat la cerere. Necesita o 

medicatie costisitoare. Nu a dezbatut succesiunea de pe urma sotului, din cauza lipsurilor materiale. 

Venitul realizat este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 
urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 849,73 lei. 

11. Cerere depusa de SAILEANU ANGHEL pentru imobilul situat in Alexandria, str.Dunarii, 

bl.L12, sc.B,  ap.30 

Titular de rol – SAILEANU ANGHEL 



 

Susnumitul locuieste impreuna cu sotia sa. Nu realizeaza venituri asa cum  rezulta din adeverintele 

eliberate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala Alexandria, anexate la cerere. Sunt ajutati 

material de fiul lor (care este plecat din localitate) cu sume mici sa isi acopere cheltuielile cu cele 

necesare traiului. Avand in vedere cele precizate mai sus, rezulta ca nu poate sa-si asigure unui trai 

decent.   

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 1.356,90 lei. 

12. Cerere depusa de DOBRIN STEFAN pentru imobilul situat in Alexandria, str. 1 Decembrie, 

nr.1 

Titular de rol – DOBRIN TUDOR-decedat 

Susnumita locuieste impreuna cu fiul sa. Singura sursa de venit este pensia acesteia in suma  

400 lei asa cum rezulta din cuponul de pensie, anexat la cerere. Fiul nu realizeaza venituri asa cum  

rezulta din adeverinta eliberata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala Alexandria, anexata la 

cerere. Nu a dezbatut succesiunea de pe urma sotului, din cauza lipsurilor materiale. Avand in vedere 
cele precizate mai sus, rezulta ca nu poate sa-si asigure unui trai decent.   

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire, teren si taxa de 

salubrizare calculate ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in 

suma de 2.034,19 lei. 

13. Cerere depusa de LAZAR GHEORGHITA pentru imobilul situat in Alexandria,  

str. Dunarii, bl.I1, sc.D, ap.106 

Titular de rol –LAZAR GHEORGHITA 

Susnumita locuieste singura. Singura sursa de venit este salariul acesteia in suma de 761,00 lei, 

asa cum rezulta din adeverinta anexata la cerere. Are probleme de sanatate asa cum rezulta din 

adeverinta medicala anexata la cerere si are cheltuieli suplimentare cu medicamentele. Avand in vedere 

cele precizate mai sus, rezulta ca nu poate sa-si asigure unui trai decent.   

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 422,10 lei. 

14. Cerere depusa de DUMITRU EMILIA pentru imobilul situat in Alexandria, str. 1Mai, nr.93 

si terenul extravilan situat in raza teritoriala a municipiului Alexandria 
Titular de rol –MARIN NICULAE – decedat si DUMITRU FLOAREA 

Susnumita locuieste singura. Singura sursa de venit este salariul acesteia in suma de 761,00 lei, 

asa cum rezulta din adeverinta anexata la cerere. Are probleme de sanatate asa cum rezulta din 

adeverinta medicala anexata la cerere si are cheltuieli suplimentare cu medicamentele. Nu a dezbatut 

suucesiunea din cauza lipsurilor materiale. Avand in vedere cele precizate mai sus, rezulta ca nu poate 

sa-si asigure unui trai decent.   

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire, teren intravilan si  

extravilan calculate ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in 

suma de 1.697,93 lei. 

15.Cerere depusa de TINTAREANU ILIE, pentru imobilul situat in Alexandria, Str.1Mai, nr.24 

Titular de rol- TINTAREANU ILIE, ION si SLOBODA IOSEFINA 

Locuieste singur. Nu realizeaza venituri asa cum rezulta din  adeverinta eliberata de A.N.A.F. 

Alexandria anexata la cerere. Datorita posibilitatilor materiale limitate nu a reusit sa-si achite 

impozitele, utilitatile si sa-si asigure un trai decent. Conditiile de locuit sunt corespunzatoare unui trai 

modest.  
 Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren calculate 

ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite in suma de 814,61 lei. 

16. Cerere depusa de GRIGORE ELENA pentru imobilul situat in Alexandria, str. N.Voda, 

 nr.57 b 

Titular de rol – GRIGORE ELENA  



 

Susnumita locuieste impreuna cu sotul sau. Venitul familiei este format din pensia acesteia de 

persoana incadrata in grad de handicap accentuat in suma de 350,00 lei si pensia sotului in suma de 

 1319 lei, asa cum rezulta din cupoanele  anexate la cerere. Are probleme de sanatate si are cheltuieli 

suplimentare cu medicamentele. Avand in vedere cele precizate mai sus, rezulta ca nu poate sa-si 

asigure unui trai decent.   

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire, teren si mijloc de 

transport calculate ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in 

suma de 5.603,28 lei. 

17. Cerere depusa de SACEANU PARASCHIVA pentru imobilul situat in Alexandria,  

str. N.Balcescu,  nr.51 

Titular de rol –SACEANU ION -decedat 

Familia este formata din patru persoane: susnumita, nora, fiul si nepoata acesteia.Venitul 

familiei este format din pensia acesteia in suma de 608 lei, pensia norei de persoana incadrata in grad 

de handicap accentuat in suma de 234,00 lei si pensia sotului in suma de  1319 lei, asa cum rezulta din 
cupoanele  anexate la cerere. Are probleme de sanatate si are cheltuieli suplimentare cu medicamentele. 

Avand in vedere cele precizate mai sus, rezulta ca nu poate sa-si asigure unui trai decent.   

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren calculate 

ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 1.192,13 lei. 

18. Cerere depusa de FERARU DORINA pentru imobilul situat in Alexandria, str. N.Voda,   

nr.1 b 

Titular de rol –FERARU DORINA 

Susnumita locuieste impreuna cu sotul sau.Venitul familiei este format din ajutorul social in 

suma de  acesteia in suma de 255 lei, asa cum rezulta din adeverinta  anexata la cerere. Nu realizeaza 

alte venituri, asa cum rezulta din adeverintele eliberate de  A.N.A.F. Alexandria, anexate la cerere. 

Avand in vedere cele precizate mai sus, rezulta ca nu poate sa-si asigure unui trai decent.   

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren calculate 

ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 354,21 lei. 

19. Cerere depusa de CARABULEA PETRE pentru imobilul situat in Alexandria,  

str. V.Antonescu,  nr.2 bis 
Titular de rol – CARABULEA PETRE 

Familia este formata din patru persoane: susnumitul, sotia, fiica si nepoata acesteia.Venitul 

familiei este format din pensia susnumitului in suma de 1146 lei, asa cum rezulta din cuponul de pensie  

anexat la cerere. Sotia, fiica si nepoata nu realizeaza venituri, asa cum rezulta din adeverintele eliberate 

de  A.N.A.F. Alexandria, anexate la cerere. Venitul realizat este  insuficient pentru asigurarea unui trai 

decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren calculate 

ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 1.548,10 lei. 

20. Cerere depusa de BUSUIOC VIRGINIA pentru imobilul situat in Alexandria,  

str.Al.Ghica, bl.703FG, ap.10 

Titular de rol – BUSUIOC VIRGINIA 

Familia este formata din trei persoane: susnumita,  fiica si nepotul acesteia.Venitul familiei este 

format din pensia susnumitei in suma de 655 lei, salariul fiicei in suma 623 lei, asa cum rezulta din 

cuponul de pensie si adeverinta de salariu anexate la cerere. Venitul realizat este  insuficient pentru 

asigurarea unui trai decent.  
Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 2.057,75 lei. 

21. Cerere depusa de NEACSU MIREL pentru imobilul situat in Alexandria, str.Al.Ghica, 

bl.103, ap.1 

Titular de rol – NEACSU ECATERINA 



 

Familia este formata din trei persoane: susnumitul, sotia si fiul acestuia.Venitul familiei este 

format din salariul susnumitului in suma de 1084 lei, asa cum rezulta din  adeverinta de salariu anexata 

la cerere. Fiul este elev si nu realizeaza venituri.Venitul realizat este  insuficient pentru asigurarea unui 

trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 473,74 lei. 

 

22. Cerere depusa de LAZAR POLIXENIA pentru imobilul situat in Alexandria, 

str.Tr.Magurele, bl.G100 P, ap.84 

Titular de rol – LAZAR POLIXENIA 

Familia este formata din doua persoane: susnumita si sotul acesteia.Venitul familiei este format 

din salariul susnumitei in suma de 670 lei si pensia de persoana incadrata in grad de handicap grav in 

suma de 293 lei. Este persoana incadrata in grad de handicap grav, asa cum rezulta din certificatele de 

incadrare in grad de handicap anexate la cerere.  Are probleme de sanatate si are cheltuieli suplimentare 
cu medicamentele.  Venitul realizat este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 285,65 lei. 

23. Cerere depusa de LINCAN FLORIAN pentru imobilul situat in Alexandria, str.1Mai, 

bl.209, ap.17 

Titular de rol – LINCAN FLORIAN si NICOLETA 

Susnumitul locuieste singur.Venitul este format din salariul sau in suma de 1070 lei, asa cum 

rezulta din adeverinta de salariu, anexata la cerere. Plateste pensie alimentara, iar salariul este grevat si 

de alte retineri, asa cum rezulta din sentinta civila, procesul verbal intocmit de un executor 

judecatoresc, anexate la cerere. Venitul realizat este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 1264,07 lei. 

24. Cerere depusa de ION MARCEL pentru imobilul situat in Alexandria, str.V.Antonescu, 

nr.65 si terenul extravilan situat in raza teritoriala a municipiului Alexandria 

Titular de rol – ION MARCEL 
Susnumitul locuieste impreuna cu sotia sa.Venitul familiei este format din pensia sotului in 

suma de 522 lei, asa cum rezulta din cuponul de pensie, anexata la cerere. Sotia nu realizeaza venituri, 

asa cum rezulta din adeverinta eliberata de A.N.A.F. Alexandria, anexata la cerere. A avut un accident 

de circulatie si a suferit mai multe interventii chirurgicale. Are probleme de sanatate si are cheltuieli 

suplimentare cu medicamentele.  Venitul realizat este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren calculate 

ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 1.830,56 lei. 

25. Cerere depusa de STOICA DOREL pentru imobilul situat in Alexandria, str.Victoriei, 

nr.45. 

Titular de rol – STOICA DOREL 

Familia este formata din patru persoane: susnumitul, sotia, fiul si nora acestuia.Venitul familiei 

este format din pensia titularului de rol in suma de 378 lei, asa cum rezulta din cuponul de pensie, 

anexat la cerere. Sotia, fiul si nora nu realizeaza venituri, asa cum rezulta din adeverintele eliberate de 

A.N.A.F. Alexandria, anexate la cerere. Venitul realizat este  insuficient pentru asigurarea unui trai 

decent.  
Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren calculate 

ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 395,58 lei. 

26. Cerere depusa de MUSTAFA VASILE pentru imobilul situat in Alexandria, str.Negru 

Voda, nr.210. 

Titular de rol – MUSTAFA VASILE  



 

Familia este formata din doua persoane: susnumitul si  sotia acestuia.Venitul familiei este 

format din pensia titularului de rol in suma de 350 lei si pensia sotiei in suma de 421 lei, asa cum 

rezulta din cupoanele de pensie, anexate la cerere. Venitul realizat este  insuficient pentru asigurarea 

unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren calculate 

ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 6.602,29 lei. 

27. Cerere depusa de RACHIERU ELENA pentru imobilul situat in Alexandria, str.H.C.C., 

nr.51 si in extravilanul municipiului Alexandria, in calitate de nora a defunctului 

Titular de rol – RACHIERU DUMITRU-decedat si RACHIERU ELENA 

Familia este formata din doua persoane: susnumita si  sotul acesteia.Venitul familiei este format 

din pensia titularului de rol in suma de 456 lei si pensia sotiei in suma de 400 lei, asa cum rezulta din 

cupoanele de pensie, anexate la cerere. Sotul este persoana cu handicap grav si insotitor, asa cum 

rezulta din certificatul de incadrare in grad de handicap.Venitul realizat este  insuficient pentru 

asigurarea unui trai decent.  
Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire, teren intravilan si 

extravilan calculate ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in 

suma de 1.908,56 lei. 

28. Cerere depusa de GRIGORE ROMICA pentru imobilul situat in Alexandria, str.Dunarii, 

bl.G100P, Ap.87  

Titular de rol – GRIGORE ROMICA 

Familia este formata din trei persoane: susnumitul, sotia si fiica acestuia.Nu realizeaza venituri 

asa cum rezulta din adeverintele anexate la cerere. Lucreaza cu ziua, pe la vecini.Venitul realizat este  

insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire, mijloc de 

transport calculate ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in 

suma de 829,28 lei. 

29. Cerere depusa de COMAN SORIN pentru imobilul situat in Alexandria, str.G100P, Ap.25  

Titular de rol – COMAN SORIN, DANIELA si FLOREA 

Susnumitul locuieste singur.Nu realizeaza venituri asa cum rezulta din adeverinta anexata la 
cerere. Cele necesare traiului ii sunt asigurate de sora sa.Venitul astfel obtinut este  insuficient pentru 

asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire, mijloc de 

transport calculate ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in 

suma de 321,84 lei. 

30. Cerere depusa de STOICA PARASCHIVA pentru imobilul situat in Alexandria, 

str.Victoriei, nr.8  

Titular de rol – STOICA FLORIAN si RADUCANU NARCISA  

Familia este formata din doua persoane : tatal titularului si sotia sa. Nu realizeaza venituri, 

beneficiaza de ajutor social, asa cum rezulta din adeverinta eliberata de A.A.S.P.S. Alexandria, anexata 

la cerere.Titularul de rol este plecat sa lucreze, dar abia reusesc sa-si asigure cele necesare traiului. 

Venitul astfel obtinut este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren calculate 

ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 1.463,43 lei. 

31. Cerere depusa de FIRIMITA CARMEN pentru imobilul situat in Alexandria, str.1 Mai, 
bl.1607, ap.45 

Titular de rol – FIRIMITA CARMEN si ILIE 

Familia este formata din trei persoane : susnumita, sotul si fiica acesteia. Venitul familiei este 

format din salariul sotiei in suma de 450 lei, al sotului in suma de 873 lei, asa cum rezulta din 



 

adeverintele anexate la cerere.Sotia are probleme de sanatate, asa cum rezulta din adeverinta medicala 

anexata la cerere.Venitul este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren calculate 

ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 1.189,95 lei. 

32. Cerere depusa de ENACHE MARIN pentru imobilul situat in Alexandria, str.Tr.Magurele, 

bl.598, ap.23 

Titular de rol – ENACHE MARIN 

Familia este formata din trei persoane : susnumitul, sotia si fiul acestuia. Venitul familiei este 

format din salariul sotiei in suma de 900 lei, al sotului in suma de 900 lei, si pensia de persoana 

incadrata in grad de handicap accentuat in suma de 234 lei, asa cum rezulta din adeverintele si cuponul 

de pensie, anexate la cerere. Fiul are probleme de sanatate, asa cum rezulta din certificatul de incadrare 

in grad de handicap, anexat la cerere si are nevoie de medicamente costisitoare.Venitul este  insuficient 

pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si mijloc de 
transport calculate ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in 

suma de 1.548,47 lei. 

33. Cerere depusa de MITU MARIANA pentru imobilul situat in Alexandria, str.Carpati, nr.23 

si in extravilanul municipiului Alexandria 

Titular de rol – MITU MARIANA 

Susnumita locuieste singura. Venitul este format din pensia  in suma de 716 lei, asa cum rezulta 

din cuponul de pensie, anexat la cerere. Venitul este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren calculate 

ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 1.259,64 lei. 

34. Cerere depusa de GATU IONICA pentru imobilul situat in Alexandria, str.Dunarii, bl.I18, 

ap.17 si in extravilanul municipiului Alexandria 

Titular de rol – GATU STELIAN-decedat 

Susnumita locuieste singura. Venitul este format din pensia  in suma de 636 lei, asa cum rezulta 

din cuponul de pensie, anexat la cerere. Nu a dezbatut succesiunea din cauza lipsurilor 

materiale.Venitul este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  
Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 1.149,18 lei. 

35. Cerere depusa de NANIAN STEFANIA pentru imobilul situat in Alexandria, str.Bucuresti, 

bl.214, ap.14 

Titular de rol – NANIAN CONSTANTIN-decedat 

Familia este formata din trei persoane : susnumita si fii acesteia. Venitul familiei este format 

din pensia susnumitei in suma de 916 lei, pensia unui fiu in suma de 350 lei, de persoana incadrata in 

grad de handicap accentuat, asa cum rezulta din  cupoanele de pensie, anexate la cerere. Fiul are 

probleme de sanatate, asa cum rezulta din certificatul de incadrare in grad de handicap, anexat la cerere 

si are nevoie de medicamente costisitoare.Celalat fiu nu realizeaza venituri, asa cum rezulta din 

adeverinta eliberata A.N.A.F. Alexandria, anexata la cerere.Venitul este  insuficient pentru asigurarea 

unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 602,42 lei. 

36. Cerere depusa de MILCU STANCA pentru imobilul situat in Alexandria, str.Al.Ghica, 
nr.154 

Titular de rol – MILCU MARIN-decedat 

Susnumita locuieste singura. Venitul este format din pensia susnumitei in suma de 435 lei, asa 

cum rezulta din  cuponul de pensie, anexat la cerere. Este ajutata si de vecini cu cele necesare traiului. 

A fost debransata de la curent electric. Venitul este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  



 

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire, teren, taxa 

salubrizare calculate ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in 

suma de 3.255,98 lei. 

37. Cerere depusa de OANA CRISTIAN MIHAIL pentru imobilul situat in Alexandria, 

str.N.Balcescu, nr.56  

Titular de rol – OANA CRISTIAN MIHAIL 

Familia este formata din doua persoane: susnumitul si  sotia acestuia.Venitul familiei este 

format din salariul acestuia in suma de 1876 lei si pensia sotiei in suma de 1070 lei, asa cum rezulta din 

adeverintele anexate la cerere. Sotul are probleme de sanatate grave, asa cum rezulta din fisele de 

spitalizare, buletinele de analiza, biletele de externare, scrisoare medicala anexate la cerere. Avand in 

vedere cele precizate rezulta ca are cheltuieli suplimentare cu medicamentele.Venitul este  insuficient 

pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren intravilan  

calculate ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 
1.562,95 lei. 

38. Cerere depusa de OSIAC ION pentru imobilul situat in Alexandria, str.Al.Ghica, bl.111, 

ap.36  

Titular de rol – OSIAC ION 

Familia este formata din trei persoane: susnumitul, sotia si fiul acestuia.Venitul familiei este 

format din pensia sotiei in suma de 1138 lei, asa cum rezulta din cupoanele de pensie anexate la cerere. 

Aceasta este persoana incadrata in grad de handicap accentuat, asa cum rezulta din certificatul de 

incadrare in grad de handicap, anexat la cerere. Susnumitul si fiul acestuia nu realizeaza venituri, asa 

cum rezulta din adeverintele eliberate de A.N.A.F. Alexandria. Avand in vedere cele precizate rezulta 

ca are cheltuieli suplimentare cu medicamentele.Venitul este  insuficient pentru asigurarea unui trai 

decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 692,28 lei. 

39. Cerere depusa de RAMADAN GHEORGHE pentru imobilul situat in Alexandria, str.1Mai, 

nr.114 
Titular de rol – RAMADAN GHEORGHE si ADINA 

Familia este formata din doua persoane: susnumitul si sotia acestuia. Nu realizeaza venituri, asa 

cum rezulta din adeverintele eliberate de A.N.A.F. Alexandria. Acesta lucreaza cu ziua la diverse 

persoane.Venitul este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 223,92 lei. 

40. Cerere depusa de PROFIRA NUTA pentru imobilul situat in Alexandria, str.1Mai, Bl.B3, 

ap.20 

Titular de rol – PROFIRA NUTA 

Familia este formata din doua persoane: susnumita si sotul acesteia. Singura sursa de venit este 

ajutorul social in suma de 255 lei, asa cum rezulta din adeverinta eliberata de A.A.S.P.S. 

Alexandria.Venitul este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 679,87 lei. 

41. Cerere depusa de PASCU GHERGHINA pentru imobilul situat in Alexandria, str.H.C.C., 
nr.79 

Titular de rol – IONITA ION-decedat 

Familia este formata din doua persoane: susnumita si fiul acesteia. Nu au reusit sa intocmeasca 

acte de proprietate din cauza lipsurilor materiale. Singura sursa de venit este venitul realizat din 

activitati independente in suma de 900 lei (pana la data prezentei), asa cum rezulta  din adeverinta de 



 

venit pe anul 2014, eliberata de A.N.A.F. Alexandria. Susnumita lucreaza cu ziua la diverse 

persoane.Venitul este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren calculate 

ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 1.008,88 lei. 

42. Cerere depusa de OLTEANU VIORICA pentru imobilul situat in Alexandria, str.Libertatii, 

bl.D4, ap.12 

Titular de rol – OLTEANU VIORICA 

Susnumita locuieste singura. Nu realizeaza venit, asa cum rezulta  din adeverinta de venit, 

eliberata de A.N.A.F. Alexandria. Susnumita a beneficiat de pensie pana la 01.09.2014, fiind incadrata 

in gradul doi de invaliditate. Are probleme de sanatate, asa cum rezulta din biletele de iesire din spital 

si din deciziile asupra capacitatii de munca anexate la cerere. Venitul este  insuficient pentru asigurarea 

unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 961,78 lei. 
43. Cerere depusa de GEORGESCU SORIN pentru imobilul situat in Alexandria, str.Dunarii, 

bl.820, ap.4- in calitate de fiu al defunctei 

Titular de rol – GEORGESCU MARIA-decedata 

Susnumitul locuieste impreuna cu cei doi copii minori. Proprietara apartamentului este decedata 

si nu s-a dezbatut succesiunea din cauza lipsurilor materiale. Pana la data decesului, aceasta era 

persoana incadrata in grad de handicap grav, cu asistent personal, asa cum rezulta din certificatele de 

incadrare in grad de handicap, anexate la cerere. Fiul a fost asistent personal pana la data decesului. In 

prezent, nu realizeaza venit, asa cum rezulta  din adeverinta de venit, eliberata de A.N.A.F. Alexandria. 

Sotia acestuia  a plecat sa munceasca in strainatate si trimite sume mici de bani pentru a asigura cele 

necesare traiului. Venitul este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 1424,52 lei. 

44. Cerere depusa de RAICU TANASE pentru imobilul situat in Alexandria, str.Cuza Voda, 

bl.305, ap.21 

Titular de rol – RAICU TANASE 
Susnumitul locuieste impreuna cu sotia si fiul sau. Fiul este persoana incadrata in grad de 

handicap accentuat, asa cum rezulta din certificatul de incadrare in grad de handicap, anexat la cerere. 

Susnumitul are o pensie de 1173 lei, fiul o pensie de 234 lei, asa cum rezulta din cupoanele de pensie 

anexate la cerere. Sotia nu realizeaza venituri, asa cum rezulta  din adeverinta de venit, eliberata de 

A.N.A.F. Alexandria. Au cheltuieli suplimentare cu medicamentele.Venitul este  insuficient pentru 

asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 350,79 lei. 

45. Cerere depusa de DRAGNE SENIA pentru imobilul situat in Alexandria, str.Al.Ghica, 

nr.95 

Titular de rol –DRAGNE FLOREA-decedat 

Susnumita locuieste sigura. Nu a reusit sa dezbata succesiunea de pe urma sotului, datorita 

lipsurilor materiale.Are o pensie de 350 lei, asa cum rezulta din cuponul de pensie anexat la cerere. 

Este bolnava,are cheltuieli suplimentare cu medicamentele, avand si o varsta inaintata.Venitul este  

insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  
Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren calculate 

ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 1088,42 lei. 

46. Cerere depusa de MILAC ADRIAN pentru imobilul situat in Alexandria, str.Cuza Voda, 

bl.711A, ap.13 

Titular de rol – MILAC ADRIAN 



 

Familia este formata din trei persoane : susnumitul, mama si tatal sau. Susnumitul are un salariu 

in suma de 504 lei, asa cum rezulta din adeverinta anexata la cerere, mama o pensie de 569 lei- in 

calitate de asistent personal, tatal  o pensie de 1396 lei, asa cum rezulta din cupoanele de pensie 

anexate la cerere. Tatal susnumitului este persoana incadrata in grad de handicap grav, cu asistent 

personal, asa cum rezulta din certificatul de incadrare in grad de handicap. Au cheltuieli suplimentare 

cu medicamentele.Venitul este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 714,64 lei. 

47. Cerere depusa de ROTARU CRISTINEL pentru imobilul situat in Alexandria, str.Ciocan, 

nr.24-in calitate de nepot 

Titular de rol – ROTARU PETRE SI CRISANTA-decedati 

Familia este formata din patru persoane : susnumitul, sotia si doi copii minori. Nu  a reusit sa 

dezbata succesiunea de pe urma bunicilor si tatalui sau. Singura sursa de venit este ajutorul social in 

suma de 358 lei, asa cum rezulta din adeverinta eliberata de A.A.S.P.S. Alexandria, anexata la 
cerere.Venitul este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren calculate 

ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 532,68 lei. 

48. Cerere depusa de TUNARU ZICA pentru imobilul situat in Alexandria, str.Tr.Magurele, 

bl.609, ap.9 

Titular de rol – TUNARU ZICA si GHEORGHE 

Familia este formata din doua persoane : susnumita si sotul sau. Singura sursa de venit este 

salariul sotului in suma de 1596 lei, asa cum rezulta din adeverinta de salariu anexata la cerere. Sotia 

nu realizeaza venituri, asa cum rezulta din adeverinta eliberata de A.N.A.F. Alexandria, anexata la 

cerere. Au avut trei decese in familie si au avut cheltuieli suplimentare, nereusind sa-si achite impozitul 

la termenul stabilite.Venitul este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 1568,08 lei. 

49. Cerere depusa de STOENICA ALEXANDRA pentru imobilul situat in Alexandria, str.Ion 

Creanga, bl.454, ap.21 
Titular de rol – STOENICA ALEXANDRA 

Familia este formata din doua persoane : susnumita si fiul sau. Singura sursa de venit este 

pensia  acesteia in suma de 826 lei, asa cum rezulta din cuponul de pensie anexat la cerere si ajutorul 

social al fiului in suma de 142 lei, asa cum rezulta din adeverinta  eliberata de A.A.S.P.S. Alexandria, 

anexata la cerere. Venitul este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 1.265,84 lei. 

50. Cerere depusa de MOLDOVEANU DANIELA pentru imobilul situat in Alexandria, 

str.H.C.C., nr.158-in calitate de nora 

Titular de rol –BADEA GHEORGHE -decedat 

Familia este formata din patru persoane : susnumita, sotul si doi copii. Nu au reusit sa dezbata 

succesiunea din cauza lipsurilor materiale. Singura sursa de venit este  ajutorul social  in suma de  

358 lei, asa cum rezulta din adeverinta  eliberata de A.A.S.P.S. Alexandria, anexata la cerere. Venitul 

este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire, teren si taxa 
salubrizare calculate ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in 

suma de 1.804,61 lei. 

51. Cerere depusa de STRATULAT CLAUDIA ELENA pentru imobilul situat in Alexandria, 

str.Tr.Magurele, bl.501, ap.19 

Titular de rol –STRATULAT  IULIAN si CLAUDIA 



 

Familia este formata din trei persoane : susnumita si doi copii minori. Sotul sau a plecat.Nu are 

bani sa divorteze. Singura sursa de venit este  salariul  in suma de 703 lei, asa cum rezulta din 

adeverinta de salariu, anexata la cerere. Venitul este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire, teren si taxa 

salubrizare calculate ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in 

suma de 438,62 lei. 

52. Cerere depusa de MIHAI EVA pentru mijlocul de transport inregistrat in Alexandria, 

str.Mestesugari, nr.60A 

Titular de rol –MIHAI EVA 

Familia este formata din cinci persoane : susnumita, sotul si trei copii minori. Singura sursa de 

venit este alocatia de stat a copiilor. Nu realizeaza venituri asa cum rezulta din adeverintele  eliberate 

de A.N.A.F. Alexandria, anexate la cerere. Lucreaza cu ziua sa-si asigure cele necesare  traiului. 

Venitul este  insuficient pentru asigurarea unui trai decent.  

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe mijloc de transport 
calculate ca urmare a neplatii impozitului la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 

7018,11 lei. 

 

 

         II) scutiri la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termenele stabilite in 

contractele de inchiriere a chiriilor de catre titularii contractelor de inchiriere a locuintelor  

 

          S-a procedat la verificarea realitatii in teren, de catre Serviciul Public de Interes Local 

Administratia Activitatilor Sociale in urma solicitariilor primite de la Serviciul Administrare 

Patrimoniu, a fiecarui caz in parte, a datelor prezentate, analizarea documentelor justificative anexate, 

intocmindu-se in acest sens anchete sociale. 

         Detaliem mai jos situatia cererilor depuse de catre titularii contractelor de inchiriere care au 

solicitat scutiri la plata majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii chiriei la termenul 
prevazut in contractul de inchiriere si formulam propuneri pentru fiecare caz in parte, indreptatit sa fie 

scutit, dupa cum urmeaza: 

1) Vaduva Nicolae, titular contract de inchiriere al apartamentului nr.32 din blocul B11,   

 str. 1 Mai, nr.107  din municipiul Alexandria, la cererea nr.19698/13.08.2014 un colectiv de 

specialitate din  cadrul AASPS s-a deplasat la fata locului unde a constatat urmatoarele: 

         -  d-l Vaduva Nicolae  este necasatorit  si  nu realizeaza  venituri; 

         - domnul Vaduva Nicolae beneficiaza de ajutor social in cuantum de 142 lei/luna in conformitate 

cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata; 

           -  acesta a acumulat datorii mari la chiria locuintei si se afla intr-o situatie deosebita, drept 

pentru care solicita acordarea scutirii de la plata majorarilor. 

         Propunere: scutire de la plata a majorarilor pentru neplata chiriei in suma de 152,00 lei. 

2) Jipa Niculae, titular contract de inchiriere al apartamentului nr.32 din blocul B10, sc.A,   
str. 1 Mai, nr.107 din municipiul Alexandria, la cererea nr.22082/11.09.2014 un colectiv de specialitate 
din  cadrul AASPS s-a deplasat la fata locului unde a constatat urmatoarele: 

         - domnul Jipa Niculae este singur, pensionar si beneficiaza de pensie lunara in cuantum de 527 

lei; 

          - acesta a acumulat datorii mari la chiria locuintei si se afla intr-o situatie deosebita, drept pentru 

care solicita acordarea scutirii de la plata majorarilor. 

         Propunere: scutire de la plata a majorarilor pentru neplata chiriei in suma de 771,75 lei. 

3) Stanciu Danut, titular contract de inchiriere al apartamentului nr.18-19 din blocul B10, sc.A,  

str. 1 Mai, nr.107 din municipiul Alexandria, la cererea nr.16275/04.07.2014 un colectiv de specialitate 

din  cadrul AASPS s-a deplasat la fata locului unde a constatat urmatoarele: 



 

        - familia doamnului Stanciu Danut este alcatuita din 5 membrii, dintre care trei minori si   se afla 

in evidenta cu dosar de ajutor social in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

modificata si completata si are stabilit un ajutor social in cuantum de 401 lei/luna; 

        - cei trei minori ai familiei beneficiaza gratuit de serviciile Cantinei de ajutor social conform Legii 

nr.208/1997 

          - acesta a acumulat datorii mari la chiria locuintei si se afla intr-o situatie deosebita, drept pentru 

care solicita acordarea scutirii de la plata majorarilor. 

           Propunere: scutire de la plata a majorarilor pentru neplata chiriei in suma de 62,05 lei. 

4) Ionescu Florina, titular contract de inchiriere al apartamentului nr.2 din blocul S2, sc.A,  

str. Dunarii din municipiul Alexandria, la cererea nr.21200/01.09.2014 un colectiv de specialitate din  

cadrul AASPS s-a deplasat la fata locului unde a constatat urmatoarele: 

        - familia doamnei Ionescu Florina este alcatuita din 3 membrii, dintre care un minor, realizand un 

venit de 648 lei/luna/persoana;   

          - aceasta a acumulat datorii mari la chiria locuintei si se afla intr-o situatie deosebita, drept pentru 
care solicita acordarea scutirii de la plata majorarilor. 

           Propunere: scutire de la plata a majorarilor pentru neplata chiriei in suma de 336,41 lei. 

           5) Oinaru Ion, titular contract de inchiriere al apartamentului nr.3 din blocul E, str. Ion Creanga 

din municipiul Alexandria, la cererea nr.21507/04.09.2014 un colectiv de specialitate din  cadrul 

AASPS s-a deplasat la fata locului unde a constatat urmatoarele: 

        - familia domnului Oinaru Ion este alcatuita din 3 membrii, dintre care un minor, realizand un 

venit de 419 lei/luna/persoana;   

          - acesta a acumulat datorii mari la chiria locuintei si se afla intr-o situatie deosebita, drept pentru 

care solicita acordarea scutirii de la plata majorarilor. 

          Propunere: scutire de la plata a majorarilor pentru neplata chiriei in suma de 509,16 lei. 

6) Casapu Marian, titular contract de inchiriere al apartamentului nr.19 din blocul S4, sc.B,   

str. Dunarii din municipiul Alexandria, la cererea nr.16920/11.07.2014 un colectiv de specialitate din  

cadrul AASPS s-a deplasat la fata locului unde a constatat urmatoarele: 

         - domnul Casapu Marian este divortat, fara loc de munca si nu realizeaza venituri personale 

impozabile, acesta declarand ca realizeaza venituri ocazionale in cuantum de 400 lei; 
          - acesta a acumulat datorii mari la chiria locuintei si se afla intr-o situatie deosebita, drept pentru 

care solicita acordarea scutirii de la plata majorarilor. 

          Propunere: scutire de la plata a majorarilor pentru neplata chiriei in suma de 4331,92 lei. 

7) Mardale Elena, titular contract de inchiriere al apartamentului nr.35 din blocul Social,  

str. Al. Ghica, nr.121 din municipiul Alexandria, la cererea nr.21611/05.09.2014 un colectiv de 

specialitate din  cadrul AASPS s-a deplasat la fata locului unde a constatat urmatoarele: 

        - d-na Mardale Elena este necasatorita, fara ocupatie si nu realizeaza venituri personale; 

        - aceasta locuieste impreuna cu fiica sa, Mardale Raluca si beneficiaza de prevederile Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata, avand un ajutor social in 

cuantum de 213 lei/luna 

          - acesta a acumulat datorii mari la chiria locuintei si se afla intr-o situatie deosebita, drept pentru 

care solicita acordarea scutirii de la plata majorarilor. 

          Propunere: scutire de la plata a majorarilor pentru neplata chiriei in suma de 221,50 lei. 

         8) Harap Victoria, titular contract de inchiriere al apartamentului nr.35 din blocul 207, str. 1 Mai, 

nr.68 din municipiul Alexandria, la cererea nr.13253/27.05.2014 un colectiv de specialitate din  cadrul 
AASPS s-a deplasat la fata locului unde a constatat urmatoarele: 

        - d-na Harap Victoria este pensionara si beneficiaza de o pensie sociala in cuantum de 350 lei; 

        - aceasta locuieste impreuna cu nepotul sau, care nu are loc de munca si nu realizeaza venituri 

impozabile; 



 

          - aceasta a acumulat datorii mari la chiria locuintei si se afla intr-o situatie deosebita, drept pentru 

care solicita acordarea scutirii de la plata majorarilor. 

         Propunere: scutire de la plata a majorarilor pentru neplata chiriei in suma de 1019,79 lei. 

         9) Dobrin Anghel, titular contract de inchiriere al apartamentului nr.6 din blocul B10, sc.B, 

str. 1 Mai, nr.107  din municipiul Alexandria, la cererea nr.20821/26.08.2014 un colectiv de 

specialitate din  cadrul AASPS s-a deplasat la fata locului unde a constatat urmatoarele: 

         -  d-l Dobrin Anghel  este necasatorit  nu are loc de munca si  nu realizeaza  venituri; 

         - domnul Dobrin Anghel beneficiaza de ajutor social in cuantum de 142 lei/luna in conformitate 

cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata; 

           -  acesta a acumulat datorii mari la chiria locuintei si se afla intr-o situatie deosebita, drept 

pentru care solicita acordarea scutirii de la plata majorarilor. 

          Propunere: scutire de la plata a majorarilor pentru neplata chiriei in suma de 190,10 lei. 

          10) Tatu Viorel Adrian, titular contract de inchiriere al imobilului din str. Agricultori, nr.27 din 

municipiul Alexandria, la cererea nr.17680/21.07.2014 un colectiv de specialitate din  cadrul AASPS  
s-a deplasat la fata locului unde a constatat urmatoarele: 

        - familia domnului Tatu Viorel este alcatuita din 3 membrii, dintre care un minor, realizand un 

venit de 305 lei/luna/persoana;   

          - acesta a acumulat datorii mari la chiria locuintei si se afla intr-o situatie deosebita, drept pentru 

care solicita acordarea scutirii de la plata majorarilor. 

          Propunere: scutire de la plata a majorarilor pentru neplata chiriei in suma de 1132,00 lei. 

 

 

4. Consideratii de ordin juridic 

         Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

          - Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

          -  O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;  

          -  Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

            

       Fata de cele prezentate mai sus, am elaborat si fundamentat proiectul de hotarare prezentat, care, 

impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere  si aprobare Consiliului Local al 

municipiului Alexandria.  
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