
 
 

HOTĂRÂRE 

  

   privind aprobarea procedurii de acordare a anulării  cotei de  73,3% din majorările de întârziere, datorate ca 

urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate  bugetul local al comunei Daia 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Avand in vedere: 

 

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.  7263  / 2015 

 -raportul  inspectorului din compartimentul financiar al aparatului de specialitate al primarului 

comunei  Daia nr. 7264 / 2015 

-raportul de avizare al comisiei economice și  juridice nr.7793 /2015 

 -prevederile   art. 12 din O.U.G.nr.4 4 / 2015  privind acordarea unor facilităţi fiscale 

-prevederile art.7 ( 2 ) din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia 

 publica, republicată 

 

In temeiul art.45, alin.1, din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata,cu 

modificările și completările ulterioare 

 

 

H O T A R A S T E 

 

Art. 1 . Se aprobă procedura  de acordare a anulării  cotei de  73,3% din majorările de  întârziere, 

datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetul local al comunei 

Daia  , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
 

Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi  aduse la îndeplinire de către  inspectorul din 

compartimentul financiar al aparatului de specialitate al primarului comunei  Daia ,  care o va face 

publică și pe site :www.primaria-daia.ro . 

 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

ȘTEFAN ION          NICULINA CHIRAN 

 
DAIA, 27.11. 2015 

Nr. 45 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  10  voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al 

comunei  Daia , județul Giurgiu 

 
 

http://www.primaria-daia.ro/


ANEXA LA H.C.L. NR. 45/2015

PROCEDURA

de aprobare a facilității de anulare în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente
obligațiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, și a majorărilor de întârziere
aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la data de 30 septembrie 2015,

inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanțe de natură fiscală datorate bugetului local al
Comunei Daia

I. Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor care la date de 30 .09. 2015 datorează
majorări de întârziere bugetului local al Comunei Daia, pentru neachitarea impozitelor și
taxelor locale de natură fiscală, calculate în limita termenului de prescripție prevăzut de actele
normative în vigoare.

II. Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a comunei Daia și va fi adoptată
prin hotărâre a Consiliului Local al Comunei Daia

III. Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prezentei hotărâri până la data de
30.06.2016, anularea operând pentru majorările aferente obligațiilor principale aflate în sold la
30.09.2015, a celor  cu termene de plată între data de 01.10.2015-31.03.2016 și a majorărilor
de întârziere aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 30.09.2015,
inclusiv și stinse până la această dată.

IV. Pot beneficia de facilitatea prevăzută în prezenta procedură contribuabilii care depun o
notificare la Serviciul Impozite și Taxe Locale privind intenția de a beneficia de prevederile
prezentei hotărâri, până la 30.06.2016,inclusiv, sub sancțiunea decăderii, în următoarele
condiții :

A. Sting integral până la date de 31.03.2016, toate obligațiile fiscale principale aflate în sold la
30.09.2015 costând în impozite și taxe locale, respectiv toate creanțele de natură fiscală,
inclusiv amenzile contravenționale;

B. Sting integral până la date de 31.03.2016, pe lângă obligațiile prevăzute la lit. A, toate
obligațiile fiscale principale constând în impozite și taxe locale, respectiv toate creanțele de
natură fiscală, inclusiv amenzile contravenționale cu termene de plată cuprinse între data de
01.10.2015 și 31.03.2016, inclusiv;

C. Sting integral până la date de 31.03.2016, toate obligațiile fiscale principale declarate
suplimentar de contribuabili prin declarații rectificative depuse până la data de 31.03.2016,
inclusiv, prin care se corectează obligații de plată principale cu scadențe anterioare datei de
30.09.2015, inclusiv;

D. Sting, până la data depunerii cererii de anulare ( cel târziu la data de 30.06.2016, inclusiv ),
cota majorărilor de întârziere ( 26,7 % ) aferentă obligațiilor principale restante aflate în sold
la data de 30.09.2015, constând din impozite și taxe locale, respectiv toate creanțele de
natură fiscală, individualizate prin decizii de amânare la plată emise urmare a notificării
făcute de către contribuabil ;

E. Sting, până la data depunerii cererii de anulare ( cel târziu la data de 30.06.2016, inclusiv ),
cota majorărilor de întârziere ( 26,7 % ) aferentă obligațiilor principale, costând în impozite și
taxe locale cu termene de plată până la 30.09.2015, inclusiv, și stinse până la această dată;

F. Depun cererea pentru a beneficia de anularea cotei de 73,3% din cuantumul majorărilor,
până la data de 30.06.2016, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
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