ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA
HOTĂRÂRE
privind anularea majorărilor de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a
obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local al comunei Griviţa, judeţul Vaslui
Consiliul local al comunei Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 octombrie
2015;
Având în vedere prevederile:
- art. 12 din OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitate fiscale;
- art. 125 alin. (1) şi (2) lit. e) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- avizul Comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Griviţa, şi raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Griviţa, la proiectul de hotărâre;
în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. 6 lit. (a), art. 45 alin. (1), art. 115 alin.
(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă anularea unei cote de 73,3 % din majorările de întârziere, datorate ca
urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local al comunei
Griviţa, judeţul Vaslui.
Art. 2. - Se aproba procedura privind anularea majorărilor de întârziere, datorate ca
urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local al comunei
Griviţa, judeţul Vaslui, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului de resort va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin
grija secretarului comunei.

Hotărârea a fost aprobată cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”.

ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA
Anexa nr. 1 la Hotărâre nr. 32/30.10.2015

PROCEDURA
privind anularea majorărilor de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a
obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local al comunei Griviţa, judeţul Vaslui

Art. 1. - (1) Prezenta procedură se aplică tuturor categoriilor de contribuabili, persoane
fizice sau juridice care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, datorează penalităţi de
întârziere bugetului local al comunei Griviţa, pentru neachitarea impozitelor, taxelor locale şi
altor obligaţii la bugetul local, calculate în limita temenului de prescripţie prevăzut de actele
normative în vigoare.
(2) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a comunei Griviţa, judeţul
Vaslui.
Art. 2. - Cota de 73,3 % din penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor de plată
principale datorate bugetului local al comunei Griviţa, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv,
se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se sting
prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b) o cotă de 26,7% din penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor de plată prevăzute la
lit. a) se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv;
c) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile de plată principale
cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016, inclusiv, până la
data depunerii cererii de anulare a penalităţilor de întârziere;
d) contribuabilul să aibă depusă declaraţie de impunere, până la data depunerii cererii de
anulare a accesoriilor;
e) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016,
inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Art. 3. - Cota de 73,3 % din penalităţile de întârziere, aferente obligaţiilor de plată
principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această
dată, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) penalităţile de întârziere ce pot forma obiectul anulării sunt datorate şi nestinse la 30
septembrie 2015, inclusiv;
b) o cotă de 26,7 % din penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale
cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 şi stinse până la această dată se
stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv;
c) contribuabilul să aibă depusă declaraţie de impunere, până la data depunerii cererii de
anulare a accesoriilor;
d) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016,
inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
Art. 4. - Pentru a beneficia de anularea penalităţilor de întârziere, solicitanţii vor depune
la compartimentul Finanţe - contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului
comunei Griviţa o cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016.
Art. 5. - Anularea cotei de 73,3 % din penalităţile de întârziere, aferente obligaţiilor de
plată principale, va avea loc în baza referatului aprobat de către primarul comunei Griviţa şi a
deciziei de calcul a majorărilor de întârziere aferente impozitelor, taxelor locale sau altor
obligaţii datorate bugetului local, pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta
procedură, după care vor fi scăzute din evidenţele fiscale/nefiscale, despre acest lucru fiind
înştiinţat titularul cererii.
Art. 6. - In cazul în care solicitanţii nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta
procedură, Compartimentul Finanţe - contabilitate va emite o decizie de respingere a cererii de
anulare a accesoriilor.
Art. 7. - Prevederile prezentei proceduri nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate
din raporturi juridice contractuale şi acestea nu sunt luate în calcul pentru acordarea anulării
obligaţiilor de plată accesorii.
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