
         Anexa nr.11 

                                                                              la H.C.L al comunei Parva nr.45 din 29.12.2015. 

 

 

FACILITATI 
pentru stimularea încasării impozitelor, taxelor, chiriilor şi redevenţelor datorate bugetului local al comunei 

Parva 

 

       

Art.1.  În scopul stimulării încasării veniturilor la bugetul local al comunei Parva, pentru anul 2016, la 

cererea motivată a contribuabililor persoane fizice sau juridice, care vor înregistra la data de 31.03.2016 

majorări de întârziere la plata impozitelor, taxelor, chiriilor şi redevenţelor datorate bugetului local al comunei 

Parva, aceştia beneficiază de înlesniri la plata acestor creanţe bugetare accesorii, potrivit prevederilor 

prezentei hotărâri . 

Art.2.(1) În categoria creanţelor bugetare accesorii prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, sunt 

cuprinse: 

a).penalitati de intarziere; 

b) o cota de 54,2% din dobanzi 

c) o cota de 77,1% din din majorarile de intarziere datorate de contribuabili pana la data  intrarii in 

vigoare a Ordonantei de urgent a Guvernului nr.39/2010 pentru modiificarea si completarea Ordonantei 

Guvernului nr.92/2013 privind codul de procedura fiscal,aprobata cu modificari prin Legea nr.46/2011. 

 (2) Pentru aplicarea prevederilor   din categoria de obligatii de plata la penalitati si majorari de 

intarziere vor fi cuprinse: 

a) majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor şi a taxelor datorate 

bugetului local al comunei Parva, 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 Parva,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 lit.b) si c) din prezenta hotarâre, vor fi  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 Parva şi neachitate la data de 31.12.2015 au 

fost plătite integral până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri ori vor fi plătite până la data de 

31.03.2016, inclusiv ; 

b) impozitele si taxele datorate bugetului local al comunei Parva,cu termenul de plată la 31.03.2016 

vor fi plătite integral ; 

c) chiriile şi redevenţele datorate bugetului local al comunei Parva, cu termene de plată în anul 2015 şi 

cele cu termen scadent până la 31.03.2016 inclusiv, au fost plătite integral până la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, ori vor fi plătite până la data de 31.03.2016, inclusiv. 



Art.4.  Dacă debitorul persoană fizică sau juridică are mai multe obligaţii la bugetul local al comunei 

Parva, 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, aplicarea facilitatilor 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 deevaziune 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 31.03.2016 inclusiv, o cerere motivată, insoţită de balanţa de verificare (în cazul 

persoanelor juridice), la Compartimentul buget  finante, contabilitate, impozite si taxe locale din cadrul  

Primariei comunei Parva. 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 in procentele prevazute la art.2 alin.(1) lit.c) 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 impozite si taxe locale,finante-salarizare al 

Primăriei comunei Parva. În urma analizei efectuate se va întocmi un referat, care va fi verificat şi aprobat de 

către Primarul comunei Parva, 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 Parva va fi analizată în termen de 5 zile de la data înregistrării de către 

personalul de specialitate din cadrul compartimentului buget ,finante, contabilitate, impozite si taxe locale al 

Primăriei comunei Parva. În urma analizei efectuate,se va întocmi un referat, care va fi verificat  şi aprobat de 

către primarul comunei Parva, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărârea Consiliului local. 

Art.8. În baza referatului aprobat de către Primarul comunei Parva, majorările de întârziere şi 

respectiv, penalităţile de întârziere aferente impozitelor, taxelor, chiriilor şi redevenţelor datorate bugetului 

local al comunei Parva pentru care sunt îndeplinite   condiţiile   cumulative   prevăzute   de   art.3,   vor   fi   

scăzute   conform cotei prevazuta la art.2 alin(1), din   evidenţele   fiscale,   despre   acest   lucru   fiind 

încunoştiinţat contribuabilul persoană fizică sau juridică ce a depus cererea. 

 


