ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
Nr. 8679/06.11.2012

ANUNŢ
PRIVIND ELABORAREA DE PROIECTE
DE HOTĂRÂRI
În conformitate cu prevederile art.6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la
cunoştinţa publică:
PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI INIŢIAZĂ
HOTĂRÂRE:

URMĂTORUL PROIECT DE

Proiect de hotărâre privind acordarea de scutiri de la plata majorarilor de
intarziere, datorate de catre contribuabili persoane fizice si juridice bugetului
local al comunei Persinari

Prezentul anunţ este însoţit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptării
hotărârii precum şi de textul complet al proiectului de hotărâre.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâri mai sus menţionate
pot fi trimise, în scris, la sediul Primăriei comunei Perşinari, prin poştă, sau depuse direct, până
pe data de 14.11.2012, orele 14,00 .
Persoana de contact secretar Gheorghe- Preda Gabriela -Mariana.

PRIMAR,
Marian BUNEA

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA PERSINARI

Nr. 8676/06.11.2012

REFERAT DE APROBARE
privind acordarea de scutiri de la plata majorarilor de intarziere, datorate de catre contribuabili
persoane fizice si juridice bugetului local al comunei Persinari

Conform prevederilor art. 125 , alin. (2) din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ”La cererea temeinic justificata a debitorilor,
persoane fizice si juridice,creditorii bugetari locali, prin autoritatile administratiei publice locale care
administreaza aceste bugete, pot acorda, pentru obligatiile bugetare restante pe care le administreaza
,(…) amanari si/sau scutiri ori amanari si/sau reduceri de majorari de intarziere, cu exceptia
majorarilor de intarziere datorate pe perioada de amanare”.
De asemenea, avand in vedere si criza economico-financiara prin care trece Romania ce a afectat si
capacitatea de plata a impozitelor si taxelor locale a contribuabililor din Comuna Persinari, dar si
necesitatea cresterii incasarilor din impozite si taxe locale, consideram oportun a fi aprobat un proiect
de hotarare prin care sa se acorde scutiri de la plata majorarilor de intarziere contribuabililor
persoane fizice si juridice, cu mentiunea ca acestia sa achite integral, intr-o singura transa, toate
impozitele si taxele locale, inclusiv amenzile, incepand cu data de 20 noiembrie 2012 si pana la
data de 20 decembrie 2012.

PRIMAR,
MARIAN BUNEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI
PRIMAR
NR. 8677/06.11.2012

Vizat pentru legalitate
Secretar,
Gheorghe-Preda Gabriela Mariana

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea de scutiri de la plata majorarilor de intarziere, datorate de catre contribuabili
persoane fizice si juridice bugetului local al comunei Persinari
PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
-prevederile art. 125, alin. (2) din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-referatul de aprobare întocmit de către domnul primar Marian Bunea, înregistrat sub nr.
8676/06.11.2012 ;
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Perşinari, înregistrat sub nr. 8678/06.11.2012;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
P ROP U N :
Art.1 – Se scutesc de la plata majorarilor de intarziere contribuabilii persoane fizice si juridice
care datoreaza impozite si taxe locale bugetului comunei Persinari , cu obligativitatea achitarii tuturor
createlor fiscale principale restante catre Consiliul Local Persinari,inclusiv amenzi, in perioada
20.11.2012-20.12.2012,intr-o singura transa.
Art.2– Scutirea majorarilor de intarziere se va face conform procedurii stabilite in anexa nr. 1
la prezenta hotarare.
Art.3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Biroul Contabilitate,
Buget,Finante, Achizitii Publice si Impozite si Taxe, iar secretarul comunei se obliga pentru
inregistrarea si comunicarea prezentei hotarari catre institutiile, compartimentele si persoanele
interesate.

PRIMAR,
BUNEA MARIAN

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA PERSINARI

INSTIINTARE
Avind in vedere situatia financiara generala de criza economoco-financiara pe care o strabatem
si , in conformitate cu prevederile HCL
Primaria Persinari si Consiliul Local Persinari va
informeaza ca puteti beneficia de scutire de majorari de intarziere daca in perioada 20.11.2012 –
20.12.2012 va achitati toate impozitele si taxele locale intr-o singura transa, inclusiv amenzi.

Primar,
Marian Bunea

Insp. Financiar,
Iolanda Dogaru

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA PERSINARI

Anexa la HCL......../................

Nr. 8730/08.11.2012

PROCEDURA
privind acordarea de scutiri de la plata majorarilor de intarziere, datorate de catre contribuabili
persoane fizice si juridice bugetului local al comunei Persinari

Art.1 Scutirea majorarilor de intarziere se va acorda contribuabililor din Comuna Persinari, pe baza
de cerere, la care se va anexa nota de plata (document informativ) emisa de Biroul Contabilitate,
Buget, Finante, Achizitii Publice si Impozite si Taxe, care va cuprinde toate obligatiile fiscale
principale si accesoriile acestora (majorari de intirziere) calculate pana la data cererii.
Art. 2 Scutirea prevazuta la art.1 se va acorda daca contribuabilul isi achita toate obligatiile fiscale
principale datorate si evidentiate in nota de plata, intr-o singura transa, pana la data de 20.12.2012.
Art. 3 Cererea de scutire se depune la Sediul Primariei Persinari, Comuna Persinari , Str.
Principala,incepand cu data de 20.11.2012 pana la data de 20.12.2012 si va cuprinde :
• Elemente de identificare ale contribuabilului
• Natura obligatiei bugetare pentru care se solicita scutirea
Art. 4 Scutirea majorarilor de intirziere poate fi solicitata si acordata atat inaintea inceperii executarii
silite, cat si in timpul executarii acesteia.
Art. 5 Scutirea prevazuta la art.1 va fi efectuata in evidentele fiscale ale contribuabilului dupa ce va
fi supusa aprobarii primarului, de catre Biroul Contabilitate, Buget, Finante, Achizitii Publice si
Impozite si Taxe si va avea anexate: cererea contribuabilului, nota de plata si copii ale chitantei de
plata care sa ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale principale, inclusiv amenzi, intr-o singura
transa.

Primar,
Marian Bunea

Contabil,
Luminita Junghie

Insp. Financiar,
Iolanda Dogaru

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA PERSINARI
NR…../........

CERERE
de acordare de scutire de la plata majorarilor de intarziere conform HCL ………/19.11.2012

Subsemnatul …………………………………..domiciliat in Com. Persinari, str.
…………………..nr………,judetul Dambovita avind in vedere situatia financiara generala de criza
economoco-financiara pe care o strabatem si , in conformitate cu prevederile HCL 55/29.11.2011 va
rog sa-mi aprobati scutirea de majorari de intirziere datorate in suma de …….lei evidentiate in nota de
plata emisa de Biroul Contabilitate, Buget,Finante,Achizitii Publice si Impozite si Taxe, anexata.
Prin prezenta ma oblig ca pana la data de 20.12.2011 sa achit toate obligatiile fiscale
principale datorate , intr-o singura transa si am luat la cunostinta faptul ca daca nu voi respecta aceasta
obligatie nu voi beneficia de facilitatea fiscala prevazuta , iar Biroul Contabilitate,
Buget,Finante,Achizitii Publice si Impozite si Taxe va proceda la actiuni de executare silita pentru
recuperarea creantelor datorate.

Data,

Semnatura,

DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI PERSINARI

