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             REFERAT  DE  APROBARE  

 

 

la proiectul de hotarare cu privire la acordarea de înlesniri la plata contribuabililor 

persoane fizice din  municipiul Alexandria (scutiri de majorari de întarziere calculate ca urmare a          

neplăţii la termen a obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local al municipiului Alexandria de 

către contribuabilii-persoane fizice şi scutiri de majorari de întarziere calculate ca urmare a neplaţii la 

termen a chiriei datorate bugetului local al municipiului Alexandria de către titularii contractelor de           

închiriere a locuinţelor si terenurilor) 

 

 

 Instituirea posibilităţii acordării înlesnirilor la plată de către organul fiscal local este 

reglementata de prevederile art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 

modificarile si completarile ulterioare, astfel: 

"(1) La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul 

fiscal local poate acorda pentru obligaţiile fiscale restante următoarele 

înlesniri la plată: 

    a) eşalonări şi/sau amânări la plata obligaţiilor fiscale, precum şi a 

obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 184 alin. (5); 

    b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere. 

    (2) Eşalonarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani, iar 

amânarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 6 luni, dar care nu 

poate depăşi data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă. 

    (3) Pe perioada pentru care au fost acordate amânări sau eşalonări la 

plată, pentru obligaţiile fiscale principale eşalonate sau amânate la 

plată, se datorează majorări de întârziere de 0,5% pe lună sau fracţiune de 

lună, reprezentând echivalentul prejudiciului. 

    (4) Pe perioada eşalonării şi/sau amânării la plată, un procent de 50% 

din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalitate a 

acestora, aferente obligaţiilor fiscale eşalonate sau amânate la plată, se 

amână la plată. În situaţia în care sumele eşalonate sau amânate au fost 

stinse în totalitate, majorările de întârziere amânate la plată se 

anulează. 

    (5) Pentru obligaţiile fiscale eşalonate şi/sau amânate la plată, 

contribuabilii trebuie să constituie garanţii astfel: 

    a) în cazul persoanelor fizice, o sumă egală cu două rate medii din 

eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale locale eşalonate şi majorări de 

întârziere calculate, în cazul eşalonărilor la plată, sau 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; 

    b) în cazul persoanelor juridice garanţia trebuie să acopere totalul 

obligaţiilor fiscale eşalonate şi/sau amânate la plată. 

    (6) Prin hotărâre a autorităţii deliberative se aprobă procedura de 

acordare a înlesnirilor la plată. 

    (7) În cazul contribuabilului persoană juridică, acordarea înlesnirilor 

prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează cu respectarea regulilor în 

domeniul ajutorului de stat.” 

 

  



 

Directia Impozite si Taxe Locale si Directia Patrimoniu, avand in vedere cele mentionate mai 

sus,  propun  spre analiza raportul de specialitate nr. 17540 din 19.07.2021 privind acordarea de scutiri 

de majorari de intarziere calculate ca urmare a neplatii impozitelor aferente cladirilor, terenurilor 

intravilane si extravilane, mijloacelor de transport si a chiriilor calculate pentru locuintele inchiriate (ce 

fac parte din fondul locativde stat) la termenele stabilite, de contribuabilii persoane fizice. 

Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si  oportuna, in conformitate  cu prevederile         

art. 136, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, propun elaborarea de catre Directia Impozite si Taxe Locale si Directia  Patrimoniu  a unui 

proiect de hotarare privind privind acordarea de scutiri de majorari de intarziere calculate ca urmare a 

neplatii impozitelor aferente cladirilor, terenurilor intravilane si extravilane, taxelor speciale, a chiriilor 

calculate pentru locuintele inchiriate (ce fac parte din fondul locativ de stat). 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 

 

  

      Primar, 

            Victor Dragusin   


