
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA                                                                   
COMUNA POARTA ALBĂ 
- Consiliul local –                                                                        

 H O T Ă R Â R E A   nr. 111    
privind aprobarea  scutirii de la plata majorărilor de întârziere  şi penalităţilor aferente 
impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor, şi altor obligaţii la bugetul local, 

datorate de către contribuabilii persoane juridice și persoanele fizice de pe raza 
administrativ – teritorială a comunei Poarta Albă, pentru anul 2015 

 
Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinţa  ordinară din data de 26.11.2015; 
Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul Compartimentului de 

specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei ; 
 În conformitate cu prevederile: Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, art.125, alin.(1) şi (2), lit.”d” din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală republicată şi modificată,  Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, HG nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, H.G. nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;  
 În baza art.36, alin.(1) şi (2) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45 şi art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

 Art.1. – Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere  şi penalităţilor aferente impozitelor 
şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor, şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către  persoanele 
juridice de pe raza administrativ – teritorială a comunei Poarta Albă, care au calitatea de contribuabili ai 
bugetului local al comunei Poarta Albă, pentru anul 2015, în conformitate cu Anexa nr.1,  care face parte 
din prezenta hotărâre;  
 Art.2. - Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere  şi penalităţilor aferente impozitelor 
şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor, şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către persoanele fizice 
de pe raza administrativ – teritorială a comunei Poarta Albă, care au calitatea de contribuabili ai bugetului 
local al comunei Poarta Albă pentru anul 2015,  în conformitate cu Anexa nr. 2 ,  care face parte din 
prezenta hotărâre;  
 Art.3. – Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorărilor de 
întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale chiriilor, redevenţelor, şi altor obligaţii la bugetul local,  
achitate integral;  
 Art.5. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului 
Constanţa - pentru control şi verificarea legalităţii, Biroului Buget – Finanţe, Contabilitate, Impozite şi Taxe 
și Resurse umane,  Primarului comunei Poarta Albă  şi o va face publică prin afişare. 

Art. 6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  10  voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” ,  0  
”abţineri”, din totalul de 10  voturi exprimate. 
POARTA ALBĂ/26.11.2015  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
CONSILIER LOCAL,  
ȚIGMEANU FLORENTINA 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL COMUNEI POARTA ALBĂ 

CUMPĂNAŞU CAMELIA 



             -sting integral , pana la data de 31.01.2016 obligatiile principale constand in impozite, 
taxe, chirii, redevente si alte obligatii la bugetul local; 
             -depun cerere pentru a beneficia de facilitate pana la data de 31.01.2016; 
             Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorarilor de 
intarziere aferente impozitelor, taxelor,chiriilor,redeventelor si altor obligatii la bugetul local, 
achitate integral. 
             Cererea privind scutirea de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente 
impozitelor si taxelor locale va fi analizata in termen de 30 de zile de la data inregistrarii de catre 
compartimentul Impozite sit axe din cadru biroului Contabilitate, Buget Finante, care vor  verifica 
indeplinirea cerintei de achitare a obligatiilor fata de bugetul local . 
             In urma analizei efectuate , se va intocmi un referat de catre compartimentul de 
specialitate, privind acordarea scutirii, care va fi supus spre aprobare Primarului comunei Poarta 
Alba, fara a fi necesara aprobarea fiecarei cereri prin hotarare de consiliu. 
           Operarea efectiva a facilitatilor acordate va fi efectuata in baza referatului aprobat de catre 
Primar.Majorarile vor fi scazute din evidentele fiscal,iar despre acest lucru va fi instiintata 
persoana fizica care a depus cererea , procedura fiind identical si in cazul altor venituri la bugetul 
local. 
          Compartimentul de specialitate verifica indeplinirea conditiilor privind achitarea integrala  a 
debitului  la data solicitarii , a impozitelor,taxelor,chiriilor, redeventelor si altor obligatii datorate la 
bugetul local. 
          In cazul in care persoana fizica nu este eligibila, raportat la conditiile prezentei proceduri, 
compartimentul de specialitate ,îi comunica in scris acest lucru. 
         De asemenea va duce la indeplinire hotararea consiliului local adoptata in aplicarea 
prezentei proceduri .     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


