
                ROMANIA 

   JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI 

 

P  R O I E C T  D E  H O T A R A R E 

privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente  

obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte venituri,  

datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice de pe raza administrativ  

teritoriala a comunei Petresti 

 

 
CONSILIUL LOCAL PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

-  referatul biroului contabilitate, privind propunerea de  aprobare a scutirii de la plata majorarilor 

de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, 

redevente, chirii si alte venituri, datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice  de 

pe raza administrativ teritoriala a comunei Petresti 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Petresti; 

- Rapoartele de avizare ale Consiliului Local  Petresti;   

- prevederile art. 185 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, 

cu modificarile si cpmpletarile ulterioare 

- prevederile art 5 alin 1 lit. a din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice  

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (4) lit. c) din OUG nr. 57 privind Codul administrativ cu modificările 

şi completările ulterioare;  
     In temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

PROPUNE: 

 

       Art. 1 Se aproba procedura de aprobare a scutirii de la plata majorarilor de intarziere si 

penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, 

chirii si alte venituri, datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice de pe raza 

administrativ teritoriala a comunei Petresti, in conformitate cu Anexa care face parte integranta 

din prezenta hotarare. 

       Art. 2 Prezenta procedura se aplica in  perioada 01.12.2022 – 20.12.2022, inclusiv. 

       Art. 3 .Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează biroul   contabilitate.    

       Art.4  Publicarea hotararii si inaintarea acesteia la Institutia Prefectului Dambovita pentru 

exercitarea controlului de legalitate revine secretarului comunei Petresti 

 
INITIATOR 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 

 

 

                                                                                CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE,  

                                                                                                       SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                Zamfirescu Mihaela    

 



 

 

CONSILIUL LOCAL PETRESTI 

    JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

                                                                      ANEXA LA HCL nr.  

 

 

PROCEDURA 

privind aprobarea de facilitati fiscale contribuabililor din comuna Petresti 

 

Dispozitii generale: 

(1) Prezenta procedura se aplica contribuabilului care, la data intrarii in vigoare a prezentei 

proceduri, datoreaza majorari/penalitati de intarziere bugetului local al comunei Petresti, pentru 

neachitarea impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii la bugetul local, calculate 

in limita termenului de prescriptie prevazut la actele normative in vigoare. 

(2) Prezenta procedura se aplica pe raza administativ-teritoriala a comunei Petresti si va fi 

adoptata prin hotarare a Consiliului Local . 

Obiectivul si scopul procedurii 

- Este reprezentat de atragerea de venituri cu celeritate la bugetul local, precum  si de respectarea 

principiului egalitatii de tratament, respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si 

mijloacelor de acordare a facilitatilor fiscale, atat in cazul persoanelor juridice angajate in activitati 

comerciale, cat si al persoanelor fizice. 

Durata aplicarii  procedurilor 

- prezenta procedura se aplica in perioada 01.12.2022-20.12.2022– scutirea  operand pentru 

majorarile/penalitatile aferente obligatiilor principale stinse pana la data de 20.12.2022. 

Bugetul estimat 

1) Valoarea totala estimata a scutirii care va fi acordata in cadrul prezentei proceduri pe  intreaga durata 

de aplicare a acesteia este de ............ lei la impozitele si taxele locale, respectiv la chirii , redevente si alte 

obligatii la bugetul local. 

Conditii de eligibilitate a procedurii 

1) Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedura, sunt cele prevazute de Codul de procedura fiscala, 

in cuprinsul art. 185 alin (1) lit. b, respectiv scutiri de majorari de intarziere a obligatiilor fiscale restante. 

2) Scutirea se aplica majorarilor de intarziere aferente obligatiilor principale  stinse pana la data de 

20.12.2022. 

    Pot beneficia de scutirile prevazute in prezenta procedura persoanele fizice/juridice , care indeplinesc 

cumulativ urmatoarele conditii: 

a) sting integral, pana la data de 20.12.2022, obligatiile principale constand in impozite, taxe, chirii, 

redevente si alte obligatii datorate bugetului local al comunei Petresti; 

b) depun cerere pentru a beneficia de aceste facilitati, pana la 20.12.2022.  

3) Daca persoana fizica/juridica are mai multe tipuri de obligatii la bugetul local al comunei Petresti si 

face plata integrala numai pentru un anumit impozit, taxa, chirie, redeventa sau alt venit la bugetul local, 

prezenta procedura de scutire de la plata se va aplica in mod corespunzator, numai pentru majorarile de 

intarziere, aferente respectivului impozit local/ taxa locala, chirie, redeventa sau alt venit bugetar. 

4) Modalitatea de implementare a procedurii : 

- pentru a beneficia de scutire, solicitantii vor depune la Registratura primariei, 

pana la data de 20.12.2022 inclusiv, o cerere temeinic justificata 

- cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul 

majorarilor, penalitatilor de intarziere aferente impozitului, taxei, chiriei, redeventei sau altui venit la 

bugetul local, achitate integral in conditiile prezentei proceduri; 



- cererea privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente 

impozitelor, taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor venituri la bugetul loacal, va fi analizata in 

termen de 2 zile de la data inregistrarii de catre biroul contabilitate. In urma analizei efectuate , se va 

intocmi un referat de catre serviciul de specialitate, care va fi supus spre aprobare primarului comunei 

Petresti, fara a fi necesara aprobarea fiecarei cereri prin hotararea Consiliului Local. In baza referatului de 

acordare/neacordare, se va emite de catre biroul contabilitate, decizia privind acordarea sau neacordarea 

facilitatii. 

- Operarea efectiv a facilitatilor acordate se va efectua in baza referatului 

    aprobat de cate primarul comunei Petresti si a deciziei de calcul a majorarilor de intarziere aferente  

impozitelor si taxelor, chiriilor, redeventelor sau altor obligatii datorate bugetului local al comunei  

Petresti , pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta hotarare, dupa care vor fi scazute 

din evidentele fiscale/nefiscale, despre acest lucru fiind instiintata persoana fizica care a  depus cerere. 

- Biroul contabilitate  verifica indeplinirea conditiei privind achitarea integrala , la data solicitarii, a 

impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii datorate bugetului local al comuniei 

Petresti, pentru care se solicita scutirea precum si respectarea  oricarei alte prevederi a prezentei 

proceduri. 

- In cazul in care persoana fizica/juridica nu este eligibila raportat la conditiile prezentei proceduri, 

biroul de specialitate ii comunica in scris acest lucru. 

 

INITIATOR 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 

 

 

                                                                                CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE,  

                                                                                                       SECRETAR GENERAL, 

                                                                                      Zamfirescu Mihaela    

 

 

 

 

 


