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  H O T Ă R Â R E A   nr.  36/ 2021 

privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale 

 contribuabililor persoane fizice din orasul Geoagiu 

  

           Consiliul Local al Orasului Geoagiu, judetul Hunedoara întrunit în ședință ordinară în data de 

20.04.2021; 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 25/04.02.2021, referatul de aprobare al primarului 

oraşului Geoagiu nr.  24/04.02.2021  prin care se propune acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor 

fiscale contribuabililor persoane fizice din orasul Geoagiu, raportul Biroului Impozite și Taxe Locale nr. 

38/12.04.2021, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 107/15.04.2021, nr. 

119/15.04.2021, nr. 131/15.04.2021 ; 

Reţinând că a fost îndeplinită  obligatia autoritatilor administratiei publice de a informa si de a 

supune dezbaterii publice proiectele de acte normative aşa cum este reglementată de Legea nr. 52/2003 

privind transparenta decizionala in administratia publică, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

În conformitate cu prevederile  art.  5 alin.   (1)    lit.  a) si  alin.   (2),  art.  16   alin.   (2),   art.   20  

alin.    (1)   lit.  b),   art. 27 din  Legea   nr.  273/2006    privind   finantele     publice locale,   cu 

modificarile   si completarile    ulterioare,   art.  183 si art. 185 din Legea nr.  207/2015    privind   Codul   

de procedura   fiscală,  cu modificarile   si completarile    ulterioare, prevederile Titlului IX – Impozite si 

Taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile   si completarile    ulterioare ; 

 În baza prevederilor art. 129 alin (2) lit “b”, alin. (4) lit. “c”, art. 139 alin. (3) lit. “c”  si ale art. 

196 alin. (1) lit. “a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. (1)  Se  aproba  scutirea de la plata majorărilor  de întarziere  aferente obligatiilor fiscale 

principale restante  la  31 martie 2021, inclusiv,   constand  în  creante de natura  fiscala datorate 

bugetului local de catre contribuabilii persoane fizice de pe raza administrativ-teritoriala  a orasului 

Geoagiu. 

 (2) Prevederile alin.(1) se aplică și  pentru  majorarile de intarziere   aferente obligatiilor  de plată 

principale   cu termene de plată  pana  la 31 martie 2021,   inclusiv,  stinse  pană la  aceasta data . 

Art. 2.   Procedura de acordare a facilitatilor fiscale  descrise  la  art.  1  se constituie  in anexa 

care face parte integranta  din  prezenta hotarâre  si se aplica de la data adoptarii prezentei până  la data de 

30.06.2021. 

Art. 3.  Prevederile  prezentei  hotărâri se aplică  incepand cu data aducerii la cunoștință     

publică.  

Art. 4.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.  5.  Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutiei Prefectului jud.Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu 

- Biroului Impozite si Taxe Locale 

- Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Geoagiu și pe site-ul 

instituției www.geoagiu.ro.  

Geoagiu, 20.04.2021  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

       Călugăr Carmen Maria                                                                        Secretar General 

                                                                                                                    jr. Cimpoeşu Maria 

 

 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi  „pentru”, 0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
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Anexa la HCL Geoagiu nr. 36 / 2021 

 

 

PROCEDURA 

de aprobare a facilitatii  de scutire de la plata  a majorarilor  de întârziere  aferente obligatiilor  fiscale   

principale restante la 31 martie 2021,  inclusiv,  și  a majorărilor de întarziere    aferente  obligatiilor   

de plata   principale  cu termene   de  plata   pana la 31 martie 2021,   inclusiv,  stinse  pana  la această  

data,  constand  in creante  de natura   fiscala datorate bugetului  local de catre  contribuabilii  de pe 

raza administrativ-teritoriala   a orasului Geoagiu 

 

 

 

 1. Dispozitii  generale 

(1)    Prezenta procedura  se aplica tuturor contribuabililor – persoane fizice care la data de 31 martie 

2021 datoreaza majorari  de întarziere    bugetului  local   al  orasului Geoagiu  pentru  neachitarea  

impozitelor si taxelor  locale de natura  fiscală,  calculate    în  limita  termenului de prescriptie  prevazut  

de actele normative în vigoare. 

(2) Prezenta procedura  se aplica pe  raza  administrativ -  teritoriala  a orasului Geoagiu si  va fi adoptata   

prin hotarare a Consiliului  Local. 

 

2.    Obiectivul  și scopul  procedurii 

Este  determinat   de  stimularea     conformarii  voluntare  a  contribuabililor la  plata  obligatiilor fiscale,   

maximizarea   incasarilor   bugetare     si   diminuarea    arieratelor     la   bugetul  local,     precum si de 

respectarea  principiului     egalitatii   de   tratament,      respectiv     stabilirea   in  mod     

nediscriminatoriu      a criteriilor    și  mijloacelor    de acordare a facilitatilor   fiscale.  

 

3.    Durata  aplicarii procedurii 

         (1) Prezenta procedură se aplica  de  la  data aprobarii prezentei   hotărâri   pana   la data  de 

30.06.2021, anularea  operand  pentru   majorarile aferente obligatiilor principale aflate in sold la  31 

martie 2021, si  a majorarilor  de  întarziere   aferente obligatiilor de plata   principale  cu termene  de  

plata   pana   la  31 martie 2021,  inclusiv, si  stinse   pana la  aceasta   data. 

(2) Scutirea se aplică majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor principale datorate până la data 

de 31 martie 2021, astfel: 100% scutire la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 

principale (impozite, taxe şi alte obligaţii la bugetul local), dacă obligaţiile fiscale principale vor fi 

achitate până la data 30.06.2021, inclusiv sumele datorate cu titlu de amenzi exigibile, luate în debit până 

la data de 31.03.2021. 

4.    Beneficiarii  și  bugetul  estimat 

(1)   Numarul estimat de beneficiari  este  de  cca.  500  de persoane fizice, platitoare    de  impozite si  

taxe  locale. 

(2)  Valoare   totala  estimata a scutirii  majorarilor  de intarziere  care va fi  acordata   in  cadrul prezentei   

proceduri,   pe intreaga   durata   de aplicare a acesteia, este de  cca. 300.000 lei . 

 

5.   Modalitatea   de  implementare a procedurii 

Scutirea de la plata majorărilor de întârziere se va acorda contribuabililor  din orasul Geoagiu pe 

bază de cerere, la care se va anexa nota de plată (document informativ) emisă de Biroul  Impozite şi Taxe 

Locale, care va cuprinde toate  obligaţiile fiscale principale şi  accesoriiile acestora (majorările de 

întârziere) calculate  până la data cererii. 
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Scutirea se va acorda în condiţiile în care contribuabilul  îşi  achită toate obligaţiile fiscale 

principale datorate şi evidenţiate în nota de plată, până la data de  31.03.2021,  inclusiv.  

Scutirea se acorda  şi pentru  majorările de întârziere  achitate anterior intrării în vigoare a prezentei  

proceduri. 

Cererea de scutire se depune  până la 30.06.2021 inclusiv, la  Biroul Impozite si Taxe Locale din 

cadrul Primariei orasului Geoagiu  şi va cuprinde: 

     Elementele de identificare  ale  contribuabilului 

     Natura obligaţiei  bugetare  pentru care se solicită  scutirea 

Scutirea de la plata majorărilor de întârziere poate fi solicitată şi acordată atât înaintea începerii 

executării silite, cât şi în timpul derulării  acesteia. 

Biroul Impozite si Taxe Locale  verifică îndeplinirea condițiilor stabilite (depunerea cererii și 

achitarea integrală a obligațiilor fiscale în termenele stabilite) și întocmește un referat centralizator care 

va fi supus spre aprobare Primarului orasului Geoagiu, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri în parte. 

În baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate va scădea  din  evidențele fiscale majorările de 

întârziere  evidențiate. 

  

     

Geoagiu, 20.04.2021  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

       Călugăr Carmen Maria                                                                        Secretar General 

                                                                                                                     jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi  „pentru”, 0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


