ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR.11/ 2016
privind acordarea unor facilități fiscale pentru anularea unor obligaţii fiscale
accesorii datorate bugetului local al comunei Ozun
Consiliul Local al Comunei Ozun,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 februarie 2016,
Analizând Expunerea de motive a Primarului, raportul Compartimentului de
specialitate, precum raportul Comisiei de specialitate, şi avizul Secretarei comunei,
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor
facilităţi fiscale;
În baza prevederilor O.G. nr. 92/2003 şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „c” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „c” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
ART. 1. (1) Se aprobă anularea unei cote de 73,3% din majorările de întârziere aferente
obligaţiilor fiscale principale datorate bugetului local al comunei Ozun, cu termene de plată până
la 30 septembrie 2015, inclusiv, dacă obligaţiile fiscale principale şi cota de 26,7% din
majorările de întârziere aferente, calculate până la data plăţii, sunt stinse prin plată sau
compensare până la data de 30 iunie 2016;
(2) Prevederile alin. (1) se aplică cumulativ şi pentru majorările de întârziere
aferente obligaţiilor fiscale principale cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie
2015 şi 31 decembrie 2015.
ART. 2. Prin obligaţii fiscale principale restante, în sensul art. 1, se înţeleg şi sumele
reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor pentru care, potrivit legii,
executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată.
ART. 3. Facilităţile prevăzute la art. 1 nu se acordă pentru obligaţiile de plată rezultate
din raporturi juridice contractuale.
ART. 4. Se aprobă Procedura de acordare a facilităţilor fiscale descrise la art. 1., anexat,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică de la data adoptării prezentei.
ART. 5. Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul financiar
contabil, achiziții publice, impozite și taxe locale din cadrul Primăriei comunei Ozun.
Ozun, la 17 februarie 2016.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Molnár András

Difuzare:

−
−
−
−
−

1 ex. Compartimentul taxe si impozite locale
1 ex. Biroul financiar contabil
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Primar
1 ex. afisare

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

Anexa la HCL nr.11/2016

PROCEDURA
privind acordarea unor facilități fiscale pentru anularea unor obligaţii fiscale
accesorii datorate bugetului local al comunei Ozun
1. Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor care datorează către bugetul local al comunei
Ozun majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015,
inclusiv şi/sau cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 decembrie 2015.
2. Prezenta procedură se aplică de la data intrării în vigoare a Hotărârii nr. 11/2016, până la data de 30
iunie 2016.
3. În cazul în care contribuabilii achită obligaţiile fiscale principale, cu termene de plată până la 30
septembrie 2015, inclusiv, şi/sau cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31
decembrie 2015 şi cota de 26,7% din majorările de întârziere aferente, pot să solicite anularea cotei de
73,3% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante.
4. În vederea acordării facilităţii prevăzute la pct. 3, contribuabilii sunt obligaţi să depună o cerere
(model nr.1 şi 2) la registratura Primăriei comunei Ozun, după cum urmează:
Model nr. 1
Către, Primăria comunei Ozun
Subsemnatul(a) _____________, domiciliat în localitatea _________________, str. _______________,
nr. _____ bl.____, sc. _____, ap. _____, judeţul ______________, posesor buletin/carte de identitate
seria _____, nr. ____________, C.N.P ______________; Având în vedere prevederile Hotărârii
Consiliului Local Ozun cu nr. 11/2016 privind acordarea unor facilități fiscale pentru anularea unor
obligaţii fiscale accesorii datorate bugetului local al comunei Ozun;
Luând în considerare că obligaţiile fiscale principale/amenzile, cu termene de plată până la 30
septembrie 2015 şi/sau cele cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31
decembrie 2015, precum şi cota de 26,7% din majorările de întârziere aferente, calculate până la data
plăţii, au fost stinse după intrarea în vigoare a hotărârii susmenţionate;
Solicit anularea unei cote de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale
restante.
Data: __________________ Semnătura. ________________

Model nr. 2
Către, Primăria comunei Ozun
Subsemnatul(a) ______________________, domiciliat în localitatea ______________________, str.
______________, nr. _____, bl.____, sc. _____, ap. _____, judeţul _______________, posesor
buletin/carte de identitate seria _____, nr. _____, C.N.P _________________ în calitate de
_________________ al ____________, cu sediul în localitatea __________________, str. _______,
bl.____, sc. _____, ap. _____, judeţul _________________, CF/C.U.Î _____________________;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Ozun cu nr. 11/2016 privind
acordarea unor facilități fiscale pentru anularea unor obligaţii fiscale accesorii datorate bugetului local
al comunei Ozun;
Luând în considerare că obligaţiile fiscale principale/amenzile, cu termene de plată până la 30
septembrie 2015 şi/sau cele cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31
decembrie 2015, precum şi cota de 26,7% din majorările de întârziere aferente, calculate până la data
plăţii, au fost stinse după intrarea în vigoare a hotărârii susmenţionate.
Solicit anularea unei cote de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale
restante.
Data: __________________ Semnătura. ________________ Loc aplicare ştampilă:

5. Compartimentul taxe și impozite locale verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1, 2 din
hotărâre şi emite decizia de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor
fiscale principale restante.
6. Contribuabililor care nu au depus cererea prevăzută la pct. 4, dar sting, după data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, prin plată sau compensare, toate obligaţiile fiscale şi solicită acordarea facilităţii până
la data de 30 iunie 2016, le sunt aplicabile dispoziţiile pct. 5, în mod corespunzător. În acest caz,
contribuabilul poate solicita restituirea sumelor ce formează obiectul facilităţii prevăzute la art. 1 din
hotărâre, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
7. În vederea acordării facilităţii, respectiv a restituirii sumelor ce formează obiectul facilităţii,
contribuabilii sunt obligaţi să depună o cerere (modelul nr. 3 şi 4) la registratura Primăriei comunei
Ozun, după cum urmează:
Model nr. 3
Către, Primăria comunei Ozun
Subsemnatul(a) __________________________, domiciliat în localitatea __________________, str.
________________, nr. _____, bl.____, sc. _____, ap. _____, judeţul _________________, posesor
buletin/carte de identitate seria _____, nr. ____________, C.N.P _________________; Având în vedere
prevederile Hotărârii Consiliului Local Ozun cu nr. 11/2016privind acordarea unor facilități fiscale
pentru anularea unor obligaţii fiscale accesorii datorate bugetului local al comunei Ozun ;
Luând în considerare că obligaţiile fiscale principale/amenzile, cu termene de plată până la 30
septembrie 2015 şi/sau cele cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31
decembrie 2015, precum şi majorările de întârziere aferente, calculate până la data plăţii, au fost stinse
integral după intrarea în vigoare a hotărârii susmenţionate. Solicit: 1. anularea unei cote de 73,3% din
majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante; 2. restituirea sumei plătite în
plus în valoare totală de *)________ lei. Vă rog ca plata sumei să fie efectuată prin: casieria
dumneavoastră virament bancar în contul ______________ deschis la Banca ______________,
Sucursala _________ . *) se va indica după primirea deciziei de anulare a majorărilor de întârziere
Data: __________________ Semnătura. ________________

Model nr. 4
Către, Primăria comunei Ozun
Subsemnatul(a) __________________, domiciliat în localitatea ____________, str. ____________,
bl.____, sc. _____, ap. _____ , judeţul _______________, posesor buletin/carte de identitate seria
_____, nr. _________, C.N.P ________________, în calitate de ___________________ al
___________________, cu sediul în localitatea ___________, str. __________________, bl.____, sc.
_____, ap. _____, judeţul _________________, CF/C.U.Î ___________________;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Ozun cu nr. 11/2016privind acordarea unor
facilități fiscale pentru anularea unor obligaţii fiscale accesorii datorate bugetului local al comunei
Ozun ;
Luând în considerare că obligaţiile fiscale principale/amenzile, cu termene de plată până la 30
septembrie 2015 şi/sau cele cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31
decembrie 2015, precum şi majorările de întârziere aferente, calculate până la data plăţii, au fost stinse
integral după intrarea în vigoare a hotărârii susmenţionate. Solicit: 1. anularea unei cote de 73,3% din
majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante; 2. restituirea sumei plătite în
plus în valoare totală de *)________ lei. Vă rog ca plata sumei să fie efectuată prin virament bancar în
contul _________________ deschis la Banca _______________________, Sucursala _____________ .
*) se va indica după primirea deciziei de anulare a majorărilor de întârziere
Data: __________________ Semnătura. ________________ Loc aplicare ştampilă:

