
                                                      Nr. 3855 din 24.10.2014 
PROIECT DE HOTARARE 

              Subsemnatul, Ciotmonda Tudorel  primarul comunei Josenii Birgaului, in temeiul 
art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, propun Consiliului local Josenii Birgaului, 
următorul proiect de hotărâre: 

 

 
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
COMUNA JOSENII BIRGAULUI 
CONSILIUL LOCAL, 

HOTARARE 
privind unele măsuri pentru stimularea încasării impozitelor, taxelor, chiriilor şi 

redevenţelor datorate bugetului local al comunei Josenii Birgaului de către 
persoanele fizice şi juridice, în anul 2015 

 
 Consiliul local al comunei Josenii Birgăului, judetul Bistrita-Năsăud; 
Avănd în vedere: 
 -expunerea de motive nr. 3854 din 24.10.2014, a Primarului comunei Josenii 
Bîrgăului; 
 -raportul nr. 3853 din 24.10.2014 al consilierului principal Iacob Ileana din cadrul 
Compartimentului buget-finanţe contabilitate ; 
 -proiectul de hotarare nr. 3855 din 24.10.2014, iniţiat de primarul comunei Josenii 
Bîrgăului; 
 -Nota nr. 3856 din 24.10.2014, a Punctului de Informare Documentare Josenii 
Birgaului, din care rezulta ca proiectul de hotarare a fost pus la dispozitia cetatenilor pentru 
eventuale propuneri, sugestii, opinii sau contestatii ; 
 -raportul nr. __ din __.12.2014, al Comisiei Buget-finanţe şi activităţi economico-
financiare ; 
 -raportul nr. __ din __.12.2014, al Comisiei pentru munca şi protecţie socială, 
protecţie copiii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină ; 
În conformitate cu : 
 -prevederile art.125 alin.(1) si alin.(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului României nr. 
92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile ulterioare ; 
 -prevederile art.121 alin.(1) şi alin.(2) lit.d) din Hotărărea Guvernului României nr. 
1050/2004, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului 
nr. 92/2003, privind Codul de  procedură fiscală ; 



 -prevederile Legii nr. 273 /2006, privind finanţele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
 -prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională in 
administraţia publică, republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit. b) şi d), alin. (4) lit.c), alin.(6) lit.a) pct.19 
şi art. 45 alin.(2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
 Art.1.- În scopul stimulării încasării veniturilor la bugetul local al comunei Josenii 
Bîrgăului pentru anul 2015, la cererea motivată a contribuabililor persoane fizice sau 
juridice care vor înregistra la data de 31.03.2015 majorări de întârziere la plata impozitelor, 
taxelor, chiriilor şi redevenţelor datorate bugetului local al comunei Josenii Bîrgăului, 
aceştia beneficiază de înlesniri la plata acestor creanţe bugetare accesorii, potrivit 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.2.- În categoria creanţelor bugetare accesorii prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre, sunt cuprinse: 

a) majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor şi a 
taxelor datorate bugetului local al comunei Josenii Bîrgăului, inclusiv cele din 
anii precedenţi, calculate până la data plăţii integrale a debitelor; 

b) majorările de întârziere datorate, stabilite prin acte de inspecţie fiscală încheiate 
de organele competente, ulterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 
pentru impozite şi taxe datorate bugetului local al comunei Josenii Bîrgăului, 
calculate până la data plăţii integrale a debitelor ; 

c) majorările de întârziere datorate, stabilite prin acte de inspecţie fiscală care au 
fost contestate potrivit legii şi se află în curs de soluţionare la organele 
competente; 

d) penalităţile de întârziere datorate pentru neplata la termen a chiriilor şi a 
redevenţelor restante calculate la data plăţii ; 

Art.3.-Creanţele bugetare accesorii, respectiv majorările de întârziere datorate şi 
penalităţile de întârziere prevăzute la art. 2 din prezenta hotarâre, vor fi scutite la plată dacă 
debitorii persoane fizice sau juridice care au depus cererea prevăzută la art. 6 din prezenta 
hotărâre, îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii : 

a) impozitele şi taxele datorate bugetului local al comunei Josenii Bîrgăului şi 
neachitate la data de 31.12.2014 au fost plătite integral până la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri ori vor fi plătite până la data de 31.03.2015, inclusiv ; 

b) impozitele si taxele datorate bugetului local al comunei Josenii Bîrgăului, cu 
termenul de plată la 31.03.2015 vor fi plătite integral ; 

c) chiriile şi redevenţele datorate bugetului local al comunei Josenii Bîrgăului, cu 
termene de plată în anul 2014 şi cele cu termen scadent până la 31.03.2015 
inclusiv, au fost plătite integral până la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, ori vor fi plătite până la data de 31.03.2015, inclusiv. 



Art.4.- Dacă debitorul persoană fizică sau juridică are mai multe obligaţii la bugetul 
local al comunei Josenii Bîrgăului, reprezentând impozite locale, taxe locale, chirii sau 
redevenţe şi face plata integrală, în condiţiile art. 3 numai pentru un anumit impozit, taxă, 
chirie sau redevenţă, scutirile la plată se vor aplica, în mod corespunzător, numai pentru 
majorările de întârziere/penalităile de întârziere aferente respectivului debit. 

Art.5.- Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică majorărilor de întârziere stabilite 
prin actul de inspecţie fiscală în cazul săvârşirii de către contribuabilul persoană fizică sau 
juridică solicitant, a unor fapte ce constituie infracţiuni de evaziune fiscală, dacă au fost 
pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive în legătură cu aceste fapte. 

Art.6.- Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la art.3, contribuabilii persoane 
fizice sau juridice vor depune, până la data de 31.03.2015 inclusiv, o cerere motivată, 
insoţită de balanţa de verificare (în cazul persoanelor juridice), la compartimentul Buget-
finanţe contabilitate din cadrul Primariei comunei Josenii Bîrgăului. La cerere se vor anexa 
documentele din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art. 3, 
respectiv ordine de plata Trezorerie, chitanţe de casă, note de compensare. 
 Art.7.- (1) Cererea privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente 
impozitelor şi taxelor locale va fi analizată în termen de 5 zile de la data înregistrării de 
către personalul de specialitate din cadrul compartimentului buget-finante contabilitate al 
Primăriei comunei Josenii Bîrgăului. În urma analizei efectuate se va întocmi un referat, 
care va fi verificat şi aprobat de către Primarul comunei Josenii Bîrgăului, fără a fi 
necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărârea Consiliului local.  
  (2) Cererea privind scutirea de la plata penalităţilor de întârziere aferente 
chiriilor şi redevenţelor datorate bugetului local al comunei Josenii Bîrgăului va fi 
analizată în termen de 5 zile de la data înregistrării de către personalul de specialitate din 
cadrul compartimentului buget-finanţe contabilitate al Primăriei comunei Josenii Bîrgăului. 
În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat, care va fi verificat  şi aprobat de către 
primarul comunei Josenii Bîrgăului, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin 
hotărârea Consiliului local. 
 Art.8.- În baza referatului aprobat de către Primarul comunei Josenii Bîrgăului, 
majorările de întârziere şi respectiv, penalităţile de întârziere aferente impozitelor, taxelor, 
chiriilor şi redevenţelor datorate bugetului local al comunei Josenii Bîrgăului pentru care 
sunt îndeplinite condiţiile cumulative prevăzute de art. 3, vor fi scăzute din evidenţele 
fiscale, despre acest lucru fiind încunoştiinţat contribuabilul persoană fizică sau juridică ce 
a depus cererea. 
 Art.9.- Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2015. 
 Art.10.- Primarul comunei Josenii Bîrgăului, prin biroul buget-finanţe contabilitate, 
va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 Art.11.- Prezenta hotărâre a fost adoptatâ de Consiliul local al comunei Josenii 
Bîrgăului în şedinţa ordinară cu respectarea art.45 alin.(2) din legea nr. 215/2001, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de __ voturi 
‘pentru’, __ voturi ‘împotrivă’, __ ‘abţineri’, din __ consilieri prezenţi la şedinţă. 
 Art.12.-Prezenta Hotărâre va fi comunicată cu: 
-Instituţia Prefectului- judeţul Bistriţa-Năsăud; 
-Primarul comunei Josenii Birgaului; 



-Compartimentul buget-finante contabilitate din cadrul Primăriei comunei Josenii 
Bîrgăului; 
-Punctul de Informare Documentare Josenii Bîrgăului. 

PREŞEDINTE, 
                                                   
NR. __         Contrasemnează secretar, 
DIN __.12.2014        Cuciurean Victor 

Vizat CFP: 
Iacob Ileana 

 
 
 
Iniţiator: primarul comunei dl. Ciotmonda Tudorel_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       Nr. 3853 din 24.10.2014 

 
RAPORT 

 
 Subsemnata Iacob Ileana, consilier principal în cadrul compartimentului buget-
finanţe contabilitate al Primăriei comunei Josenii Bîrgăului, având în vedere: 
 - prevederile art.125 alin.(1) şi alin.(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului României 
nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1050/2004, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de 
procedură fiscală; 
 -prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 -prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare; 
 

PROPUN DOMNULUI PRIMAR SI CONSILIULUI LOCAL JOSENII BIRGAULUI 
 

 -iniţierea si adoptarea proiectului de hotărâre privind unele măsuri pentru stimularea 
încasării impozitelor, taxelor, chiriilor şi redevenţelor datorate bugetului local al comunei 
Josenii Bîrgăului de către persoanele fizice şi juridice, în anul 2015, prin scutirea la plată a  
majorărilor de întârziere la plata impozitelor, taxelor, chiriilor şi redevenţelor datorate 
bugetului local al comunei Josenii Bîrgăului, înregistrate la data de 31.03.2015, astfel : 

a)-majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor şi a taxelor 
datorate bugetului local al comunei Josenii Bîrgăului, inclusiv cele din anii 
precedenţi, calculate până la data plăţii integrale a debitelor; 
b)-majorările de întârziere datorate, stabilite prin acte de inspecţie fiscală încheiate 
de organele competente, ulterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru 
impozite şi taxe datorate bugetului local al comunei Josenii Bîrgăului, calculate până 
la data plăţii integrale a debitelor ; 
c)-majorările de întârziere datorate, stabilite prin acte de inspecţie fiscală care au fost 
contestate potrivit legii şi se află în curs de soluţionare la organele competente; 
d)-penalităţile de întârziere datorate pentru neplata la termen a chiriilor şi a 
redevenţelor restante calculate la data plăţii ; 

 
     Consilier principal, 
                   Iacob Ileana 
 
 
 
 
 
 



      
                                                               Nr. 3854 din 24.10.2014 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 Subsemnatul Ciotmonda Tudorel, primarul comunei Josenii Birgaului, avand in 
vedere: 
 -raportul nr. 3853 din 24.10.2014, intocmit de consilierul principal Iacob Ileana; 
 - prevederile art.125 alin.(1) şi alin.(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului României 
nr.92/ 2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 -prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1050/2004, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de 
procedură fiscală; 
 -prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 -prevederile art. ___ din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică cu modificările şi completările ulterioare; 
 -necesitatea stabilirii unor măsuri pentru stimularea încasării impozitelor, taxelor, 
chiriilor şi redevenţelor datorate bugetului local al comunei Josenii Bîrgăului; 
 

PROPUN  CONSILIULUI LOCAL JOSENII BIRGAULUI 
 

-analizarea si adoptarea proiectului de hotărâre privind unele măsuri pentru 
stimularea încasării impozitelor, taxelor, chiriilor şi redevenţelor datorate bugetului local al 
comunei Josenii Bîrgăului de către persoanele fizice şi juridice, în anul 2015. 

 
Primar, 

Ciotmonda Tudorel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


