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                                                                AMENDAMENT NR.1 

 

La proiectul   de   hotărâre nr.43/11.10.2022 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de 

întarziere aferente obligaţiilor fiscale principale datorate bugetului local al comunei CORNEŞTI 
 

INIȚIATOR: Radu STANCU -primar 

Tip amandament: modificare   PROCEDURĂ privind aprobarea procedurii scutirii de la plata 

majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale datorate bugetului local al comunei 

CORNEŞTI în sensul că  : procedura se aplică doar  majorărilor de întarziere pentru obligatiile 

fiscale principale respectiv, impozite și taxe,  astfel : 

 

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 și taxelor, 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. 

(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 15.11.2022 - 29.12.2022. 

 

   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 

31.12.2021 inclusiv . 



(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 29.12.2022 inclusiv obligaţiile 

principale constând în impozite, taxe datorate bugetului local al comunei Corneşti; 

b) depun cerere pentru a beneficia de aceste facilităţi până la data de 29.12.2022. 

 

         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 29.12.2022 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, 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, datorate bugetului local va fi analizată în termen de 3 zile lucrătoare de la data 

înregistrării la Compartimentul taxe, impozite şi executării silite  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  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. 

Motivație  : 
 -prevederile  art. 185 lit. b) coroborat cu art.1 pct. 28 din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. 
 

 

 PRIMAR, 

                                                                                                       Radu STANCU 


