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HOTĂRÂRE
privind aprobarea scutirii de la plata taxei de redevență a persoanelor fizice care au
concesionat teren pe raza localității Bazoș, oraș Recaș, și sunt în imposibilitatea
de a construiri locuințe până la finalizarea Planului Urbanistic General al
Orașului Recaș pe localitatea Bazoș

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,
Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș cu privire la aprobarea scutirii
de la plata taxei de redevență a persoanelor fizice care au concesionat teren pe raza
localității Bazoș, oraș Recaș, și sunt în imposibilitatea de a construiri locuințe până la
finalizarea Planului Urbanistic General al Orașului Recaș pe localitatea Bazoș;
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată sub nr. 16.312 /
04.11.2016;
 referatul înregistrat cu nr. 16.313 / 04.11.2016 întocmit de Serviciul Economic –
Compartimentul Impozite și Taxe Locale din cadrul primariei orașului Recaş;
 prevederile art. 22 și art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 9 pct. 3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
 art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 27 din Legea nr. 273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile titlului IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile şi
completarile ulterioare;
 prevederile H.G. nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile H.G. nr. 1.309/2012, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele
și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile
începând cu anul 2013;
 prevederile O.G. nr. 1/2013, pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în
domeniul impozitelor și taxelor locale;
 raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se
acordă aviz favorabil;
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. 2 litera a), art. 68 alin. 2),
art. 115 alin (1) litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă scutirea de la plata taxei de redevență a persoanelor fizice care au
concesionat teren pe raza localității Bazoș, oraș Recaș, și sunt în imposibilitatea de a
construiri locuințe până la finalizarea Planului Urbanistic General al Orașului Recaș pe
localitatea Bazoș.
Art. 2. – Se aprobă ștergerea debitelor și majorărilor aferente contractelor de concesiune
încheiate de Primăria orașului Recaș cu persoanele fizice care sunt în imposibilitatea de a
construiri locuințe pe localitatea Bazoș până la finalizarea Planului Urbanistic General al
Orașului Recaș pe aceasta localitate.

Art. 3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri în încredințează
primarului orașului Recaș și Compartimentul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei
orașului Recaş.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei orașului Recaş;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul instituţiei și mass-media locală.

Preşedinte de şedinţă
Consilier
Ștefan AȘCHIOPOAE

Recaş, 29.11.2016
Nr. 194
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
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Nr. de mandate: 15

Contrasemnează
Secretar oraș
Jr. Cătălina MOLDOVAN
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților
aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe locale, redevențe
și chirii datorate bugetului local de către persoane fizice de pe
raza administrativ-teritorială a Orașului Recaș

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,
Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată sub nr. 12.135 / 22.08.2016, cu
privire la posibilitatea aprobarii procedurii de acordare a scutirii de la plata a majorărilor de
întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale,
redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoanele fizice;
 referatul înregistrat cu nr. 12.235 / 23.08.2016 întocmit de Serviciul Economic din cadrul primariei
orașului Recaş;
 prevederile art. 22 și art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 9 pct. 3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
 art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 27 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile titlului IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completarile
ulterioare;
 prevederile H.G. nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile H.G. nr. 1.309/2012, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele
locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013;
 prevederile O.G. nr. 1/2013, pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul
impozitelor și taxelor locale;
 raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se acordă aviz
________;
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. 2 litera a), art. 68 alin. 2), art. 115 alin
(1) litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă scutirea de la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor
bugetare constând în impozite si taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către
persoanele fizice de pe raza unității administrativ teritorială a orașului Recaș, conform anexei nr. 1 la
prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri în încredințează primarului orașului
Recaș și Compartimentul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei orașului Recaş.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei orașului Recaş;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul instituţiei și mass-media.
Președinte de ședință

Contrasemnează
Secretar Oraş

Jr. Cătălina MOLDOVAN
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Nr. 12.135 / 22.08.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de
întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite și
taxe locale, redevențe și chirii datorate bugetului local de către persoane
fizice de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Recaș
Subsemnatul Pavel Teodor, în calitate de Primar al oraşului Recaş, din dorinţa de
a sprijini persoanele fizice care au acumulat datorii foarte mari la plata impozitelor și
taxelor, locale, redevențe și chirii datorate bugetului local, propun Consiliului Local al
orașului Recaș, aprobarea acestui proiect de hotărâre.
Conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, “creantele fiscale se sting prin plata,
compensare, executare silita, scutire, anulare, prescriptie, dare in plata si prin alte
modalitati prevazute expres de lege”.
Conform prevederilor art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015, privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare:
“- alin. (1). - La cererea temeinic justificata a contribuabilului, organul fiscal local poate
acorda pentru obligatiile fiscale restante urmatoarele inlesniri la plata:
a) esalonari si/sau amanari la plata obligatiilor fiscale, precum si a obligatiilor bugetare
prevazute la art. 184 alin. (5);
b) scutiri sau reduceri de majorari de intarziere.
- alin. (6) - Prin hotarare a autoritatii deliberative se aproba procedura de acordare a
inlesnirilor la plata”.
Având in vedere:
-

prevederile legale mai sus menţionate;

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- situaţia creanțelor bugetului local, curente și restante, înregistrate de contribuabili
persoane fizice;
- faptul ca incasarile din impozite si laxe locale la bugetul local se concretizează prin
investiţii in reparaţii străzi, salubrizare, grădiniţe, etc, investiţii de care populaţia
beneficiază in mod direct;
- dificultățile financiare care au generat, in cazul persoanelor fizice, acumularea de
majorări de întârziere pentru nerespectarea termenelor de plata scadente,

Propun acordarea de scutiri la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere,
precum şi a majorărilor de întârziere (rezultate din neplata la termen a impozitelor și
taxelor locale, redevențelor și chiriilor), datorate de către persoanele fizice, ca urmare a
neachitării acestora până la data de 31.08.2016, cu condiția achitării integrale a creanțelor
curente și restante datorate bugetului local până la data de 28 decembrie 2016, în
următoarele condiții:

CONDIŢII DE ACORDARE:
Aceste scutiri se acordă pentru motive temeinic justificate persoanelor fizice, în baza
unei cereri scrise a contribuabilului pe care o va depune la Primăria orașului Recaș şi în
care se vor consemna următoarele:
- elementele de identificare a contribuabilului;
- sumele datorate şi neachitate pentru care se solicită scutirea;
- perioada pentru care datorează aceste sume.
La cererea de scutire la plata, contribuabilul va anexa extrasul de rol.
Serviciul Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș, prin Compartimentul de
Impozite și Taxe Locale, va proceda la operarea în sistemul electronic de impozite și taxe,
în urma aprobării cererii de către conducătorului instituției.
Termenul de soluţionare a cererii este până la data de 20 decembrie 2016.

Inițiator
Primar,
Ing. PAVEL TEODOR
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Aprobat Primar,
Ing. Pavel Teodor
________________

REFERAT
Subsemnata Petrariu Narcisa Constanța, în calitate de șef Serviciu Economic din
cadrul Primăriei Recaş, ţinând seama de intenţia domnului primar de a sprijini persoanele
fizice de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Recaș, supun spre aprobarea
Consiliului Local, adoptarea unei hotărâri privind procedura de acordare a înlesnirilor la
plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al oraşului Recaş.
Conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, “creantele fiscale se sting prin plata,
compensare, executare silita, scutire, anulare, prescriptie, dare in plata si prin alte modalitati
prevazute expres de lege”.
Conform prevederilor art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare:
“- alin. (1). - La cererea temeinic justificata a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda
pentru
obligatiile
fiscale
restante
urmatoarele
inlesniri
la
plata:
a) esalonari si/sau amanari la plata obligatiilor fiscale, precum si a obligatiilor bugetare
prevazute la art. 184 alin. (5);
b) scutiri sau reduceri de majorari de intarziere.
- alin. (6) - Prin hotarare a autoritatii deliberative se aproba procedura de acordare a
inlesnirilor la plata”.
Având in vedere:
-

prevederile legale mai sus menţionate;

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- situaţia creanțelor bugetului local, curente și restante, înregistrate de contribuabili
persoane fizice;
- faptul ca incasarile din impozite si laxe locale la bugetul local se concretizează prin
investiţii in reparaţii străzi, salubrizare, grădiniţe, etc, investiţii de care populaţia beneficiază in
mod direct;
- dificultățile financiare care au generat, in cazul persoanelor fizice, acumularea de
majorări de întârziere pentru nerespectarea termenelor de plata scadente,

Supun spre aprobarea Consiliului Local Recaș posibilitatea de acordare de scutiri la
plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere (rezultate
din neplata la termen a impozitelor și taxelor locale, redevențelor și chiriilor), datorate de către
persoanele fizice, ca urmare a neachitării acestora până la data de 31.08.2016, cu condiția
achitării integrale a creanțelor curente și restante datorate bugetului local până la data de 28
decembrie 2016, cu respectarea prevederilor legale.
Sef Serviciu Economic,
Ec. Petrariu Narcisa Constanţa

