
   

  R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   

C O R N E Ş T I            

 

H O T Ă R Â R E 

Nr.64 din 28.10.2021 

privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întarziere aferente  

obligaţiilor fiscale principale datorate bugetului local al comunei CORNEŞTI 

 

    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI , JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, întrunit  

în şedinţa ordinară în data de 28.10.2021. 

Având în vedere: 

prevederile art. 15, art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din 

Constituţia României, republicată; 

- prevederile articolului 4 şi articolului 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, 

- prevederile art. 5 alin (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi lit. k) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 - Prevederile art. 185 alin. 1) lit. b) și alin.(6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedura Fiscală , cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art 1, art. 2 alin. (1) lit h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 

 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art.40 -42, art.46, art.80-83 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 1- 2, art. 4 - 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.5 lit.ee, art.129 alin.(2) lit.”b” alin. (4) lit.”c”, raportate la art.154 alin. (1)-(4), 

art.155 alin.(1) lit.”c” alin.(4) lit.a-b, art. 140 alin. (1),  precum și art.200, art.240 alin.2, art .242 

alin. (1) și alin. (5), art.243 alin.(1) lit.”a” lit.”e” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

- referatul înregistrat cu nr.11238/13.09.2021 al Compartimentului taxe, impozite şi executării 

silite  din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Corneşti , judeţul Dâmboviţa înregistrat cu nr. 

67/15.09.2021;  

- referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat cu nr. 11375/15.09.2021; 

- raportul nr.11483/17.09.2021 al Compartimentului taxe, impozite şi executării silite  din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului ;  

 - avizele consultative ale Comisiilor de specialitate al Consiliului Local Cornești ; 

          În temeiul art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.”c”, art.196 alin.(1) lit.”a”  din Ordonanţa de 

urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre: 

 

     Art.1.Se aprobă  procedura de scutire de la plata majorărilor de întarziere aferente 

obligaţiilor fiscale principale datorate bugetului local al comunei CORNEȘTI, conform anexelor 

1- 3 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

     Art.2.Procedura  aprobată la art.1 se aplică începând cu data de 01.11.2021 până la data 

data de 29.12.2021.  

 

 



 

 

 

     Art.3.Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei  prin compartimentul 

taxe, impozite şi executării silite. 

    Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei , Instituţiei  

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa, primarului comunei,  compartimentului taxe  , impozite 

executări silite şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina  de 

internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile 

autorității deliberative . 

 

 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ                                        

                     Ion BURLACU                                                 SECRETAR GENERAL  , 

                                                                            Gheorghiţa  STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 64/28.10.20211 

Nr. 

crt. Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnatura persoanei 

responsabile sa 

efectueze procedura 
0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla  □ absoluta  □ calificata2 28.10.2021   

2 Comunicarea catre primar2) .../.../............   
3 Comunicarea catre prefectul judetului3) .../.../............   
4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) .../.../............   
5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   
6 Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz .../.../............   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

 

                                                                                                                   Anexa nr. 1  

                                                                                                   la hotărârea  nr.64/28.10.2021 

PROCEDURĂ 

 privind aprobarea procedurii scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor 

fiscale principale datorate bugetului local al comunei CORNEŞTI 

       
 

         Art.1- Dispoziţii generale 

       (1).Prezenta procedura se aplică contribuabililor care, la data intrării în vigoare a Hotărârii 

Consiliului Local, datorează majorări de întarziere bugetului local al comunei Corneşti pentru 

neachitarea impozitelor, taxelor locale şi chiriilor, calculate în limita termenului de prescripţie 

prevăzut de actele normative in vigoare; 

        (2)Prezenta procedură se aplică doar pe raza administrativ - teritorială a comunei Corneşti. 
 

Art.2.Obiectivul şi scopul procedurii 

        (1)Obiectivul şi scopul procedurii constă în atragerea de venituri cu celeritate la bugetul 

local, prin acordarea de scutiri la plata majorărilor de întârziere generate de neachitarea de către 

persoanele fizice care dețin bunuri pe raza UAT a impozitelor și taxelor locale, chirii redevențe și 

a altor obligații bugetare. 

         (2) Respectarea principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirea în mod 

nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilitaţilor fiscale contribuabililor. 

     Art.3.Durata aplicării procedurii 

         Prezenta procedură se aplică în perioada 01.11.2021 - 29.12.2021. 

 

   Art.4.Condiţii de eligibilitate a procedurii 

(1) Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură sunt cele prevăzute de Codul de  

procedură fiscală, în cuprinsul art. 185  alin. 1)  lit. b, respectiv scutiri de majorări de întârziere. 

(2) Scutirea se aplică majorărilor aferente obligaţiilor principale stinse până la data de  

31.12.2021lusiv . 

(3) Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură contribuabilii care îndeplinesc  

cumulativ următoarele condiţii: 

a) sting integral, printr-o singură plată, până la data de 29.12.2021 inclusiv obligaţiile  

principale constând în impozite, taxe, chirii şi amenzi datorate bugetului local al comunei 

Corneşti; 

b) depun cerere pentru a beneficia de aceste facilităţi până la data de 29.12.2021. 

 

         Art.5. Modalitatea de implementare a procedurii 

        (1)Pentru a beneficia de scutire, solicitanţii vor depune la registratura Primăriei comunei 

Corneşti până la data de 29.12.2021 inclusiv: 

               -  cerere temeinic justificată prin care se solicită acordarea facilităților fiscale. 

               - dovada achitării obligațiilor principale pentru care se acordă scutirea. 

        (2)Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de suma totală a majorărilor 

de  întarziere aferente impozitului şi/sau taxei,chiriilor/redevențelor și a altor obligații datorate 

bugetului local , achitate integral, în condiţiile prezentei proceduri. 

         (3)Cererea privind scutirea de la plata a majorărilor de întarziere aferente impozitelui și 

/sau taxei,chirii/redenenților și a altor obligații datorate bugetului local va fi analizată în termen 

de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării la Compartimentul taxe, impozite şi executării sili te  

din cadrul Primăriei comunei Corneşti. 

           In urma analizei efectuate, se va întocmi un referat –anexa - de către Compartimentul 

taxe, impozite şi executării silite  , care va fi supus spre aprobare Primarului comunei Corneşti. 

 

 



 

        

          In baza referatului de acordare/neacordare, se va emite de către Compartimentul taxe, 

impozite si executarii silite ,  decizie privind scutirea de la plată a majorărilor de întârziere – 

anexa 3 ,precum și borderoul de scădere şi se procedează la scăderea din evidenţele fiscale .In 

cazul în care referatul nu este aprobat de către primarul comunei , cererea privind scutirea de la 

plata majorărilor de întârziere se respinge.    

         (4) Operarea efectivă a facilităţilor acordate se va efectua în baza referatului aprobat de 

către Primarul comunei Corneşti şi a deciziei de calcul a  majorărilor de întârziere după care vor 

fi scăzute din evidenţele fiscale, și se  înştiinţat contribuabilul care a depus cererea. 

         (5) Compartimentul financiar contabilitate verifică: îndeplinirea condiţiei privind achitarea 

integrală, la data solicitării, a impozitelor şi taxelor locale inclusiv a chiriilor şi a amenzilor 

datorate bugetului local al comunei Corneşti pentru care se solicită scutirea, precum şi 

respectarea oricărei alte prevederi a prezentei proceduri. 

(6) In cazul în care contribuabilul nu este eligibil raportat la condiţiile prezentei proceduri,  

compartimentul de specialitate îi comunică în scris acest lucru. 

 
 

 

 

 

                                                                                                          Semnătura, 

                                                                                                         Vizat/Verificat 

                                                                               Compartiment impozite , taxe si executarii silite 
                                                                                                          CONSILIER, 

                                                                                                        Rodica PUȚARU 

 

 

 

 

 

                                     

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ                                        

                     Ion BURLACU                                                       SECRETAR GENERAL  , 

                                                                                              Gheorghiţa  STAN 

 



 

                                                                                                                             ANEXA 2 

 

                                                                                                           la hotărâre nr. 64/28.10.2021 

 

Nr. de înregistrare ___________  

 

 

CERERE  

privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de intarziere aferente obligaţiilor bugetare 

datorate bugetului local de pe raza comuna CORNEŞTI 

 

 

            Subsemnatul(a)

______________________________________ _____,domiciliat(ă)în______________________

_____  satul/str. _________________________ , nr. _______ , bl. ____ , sc. ____ et.____________ , 

ap. ___,judetul____________, solicit acordarea scutirii de la plata majorărilor de intarziere 

aferente obligaţiilor bugetare datorate bugetului local de pe raza comuna CORNEŞTI,conform 

HCL nr._____/______pentru imobilul situat in comuna Cornesti , satul _________, 

strada___________________ la nr.______judetul Dâmboviţa în sumă de _______evidenţiată 

în decizia de impunere emisă de compartimentul impozite , taxe şi executării silite. 

 

Motivez cererea astfel: 

______________________________________________________________________________

__________________ 

 

______________________________________________________________________________

__________________ 

 

Menţionez că am achitat datoriile principale , conform chitanţei nr._______/ 

____.____.2021. 

 

Data, 

   

 

                                                                                                            Semnătura, 

                                                                                                        Vizat/Verificat 

                                                                               Compartiment impozite , taxe si executarii silite 

                                                                                                         CONSILIER, 

                                                                                                     Rodica PUȚARU 

 

 

 

 

 

 

              PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ                                        

                     Ion BURLACU                                                    SECRETAR GENERAL  , 

                                                                                 Gheorghiţa  STAN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Anexa 3  

                                                                                                            la hotărâre nr. 64/28.10.2021 

 

           DECIZIE  

PENTRU ACORDAREA SCUTIRII DE LA PLATA MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE 

AFERENTE OBLIGATIILOR FISCALE  

Date de identificare contribuabil                                      Date de identificare împuternicit    

NUME SI PRENUME                                                    NUME SI PRENUME  

……………………………….. …                                   ……………………………………… 

ADRESĂ………………………..                                    ADRESĂ…………………………… 

…………………………………..                                    ………………………………………. 

CNP……………………………..    CNP………………………………… 

  In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului local Cornești nr.___/___.___.____,privind 

aprobarea procedurii de scutire a majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor 

bugetare constând în ………………………………………………………………………datorate 

bugetului local al comunei Cornești , de către persoanel fizice și având în vedere cererea nr. 

___/___.____.____ se emite următoarea decizie:    

SE APROBĂ ACORDAREA SCUTIRII DE LA PLATA MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE 

AFERENTE OBLIGATIILOR FISCALE ,în sumă totală de …………..,reperezentând: 

Nr. 

Crt. 

Obligații fiscal  Majorării de întârziere 

   

   

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație în condițiile Codului de procedura fiscal 

, în termen de 45 de zile de la data  comunicarii, sub sancțiunea decăderii. 

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 

 

 Data,                                                                                             Semnătura, 

                                                                                                     Vizat/Verificat 

                                                                     Compartiment impozite , taxe si executarii silite 

                                                                                                       CONSILIER, 

                                                                        Rodica PUȚARU 
 

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ                                        

                     Ion BURLACU                                                 SECRETAR GENERAL  , 

                                                                            Gheorghiţa  STAN 

 

 


