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JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA  

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

Nr.8543/17.04.2019 

 

 

R A P O R T  DE  SPECIALITATE 

 

 

la proiectul de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice 

(scutiri de majorari de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a impozitelor de catre 

contribuabili - persoane fizice) 

 

1.Necesitatea proiectului 

           Prin Expunerea de motive nr.8542/17.04.2019, domnul primar Victor Dragusin propune elaborarea 

de catre Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice si Juridice din cadrul Directiei  Impozite si Taxe 

Locale a unui proiect de hotarare cu privire la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca 

urmare a neachitarii in termen a impozitelor si taxelor de contribuabilii-persoane fizice. 

       Asa cum se arata in expunerea de motive, un numar de 13 contribuabili au depus cereri pentru 

scutirea de la plata majorarilor acumulate din neachitarea la  termen a impozitelor, taxelor. 

 

2.Oportunitatea proiectului    

 

          Se impune scutirea majorarilor de intarziere acumulate de persoanele care au facut aceasta 

solicitare, deoarece acestia se incadreaza in categoria persoanelor fizice defavorizate social, fara venituri 

sau cu venituri reduse, persoane cu probleme de sanatate care suporta cheltuieli mari cu medicamentele, 

persoane singure din a caror pensie suporta cheltuieli mari cu medicamentele, unii dintre ei avand doar 

ajutor social acordat de stat prin legi specifice. 

 

3.Consideratii de ordin economic 

  

Prezentul proiect de hotarare este elaborat in urma cererilor depuse de contribuabili persoane 

fizice. 

Articolul 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 

completarile ulterioare, prevede urmatoarele : 

 

         “(1) La cererea temeinic justificata a contribuabililor, organul fiscal local poate acorda pentru 

obligatiile fiscale restante urmatoarele inlesniri la plata: 

    a) eşalonări şi/sau amânări la plata obligaţiilor fiscale, precum şi a obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 

184 alin. (5); 

    b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.” 
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Am procedat la intocmirea notelor de constatare in functie de informatiile ce au rezultate din 

documentele justificative transmise de contribuabili, eliberate de diverse institutii abilitate in acest sens, 

din care rezulta ca persoanele ce au solicitat inlesnirile la plata sunt persoane defavorizate social.       

         Astfel, in calitate de organ fiscal competent, in urma cererilor depuse de un numar de 13 

contribuabili, am procedat la verficarea fiecarui caz in parte si am constatat ca au intrunit conditiile pentru 

acordarea de inlesniri la plata. 

          Notele de constatare intocmite au la baza urmatoarele elemente: 

- verificarea realitatii in teren si a datelor prezentate;  

- analizarea documentelor justificative anexate; 

- mentionarea altor elemente ce au stat la baza propunerii (venituri pe membru de familie, conditii precare 

de locuit, lipsa perspectivei de obtinere a unor venituri suplimentare) ; 

- propunerea de solutionare facuta de persoana care a intocmit nota de constatare. 

 S-a procedat la verificarea realitatii in teren de catre Serviciul Constatare Impunere Persoane 

Fizice si Juridice si Serviciul Public Local-Directia de Asistenta Sociala Alexandria a fiecarui solicitant in 

parte, a datelor prezentate, analizarea documentelor justificative anexate, intocmindu-se in acest sens 

anchete sociale. 

Autoritatile administratiei publice locale din cadrul Primariei Alexandria pot acorda urmatoarele 

categorii de inlesniri la plata, astfel : 

 

         I)  scutiri la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termenele stabilite de Codul 

fiscal a impozitelor pe cladiri, a impozitelor pe terenuri intravilane si extravilane, a impozitelor pe 

mijloace de transport, taxe speciale. 

 

         Detaliem mai jos situatia cererilor depuse de persoanele fizice, care au solicitat scutiri la plata 

majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii obligatiilor bugetare la termenele stabilite conform 

legislatiei in vigoare si formulam propuneri pentru fiecare caz in parte, indreptatit sa fie scutit, dupa cum 

urmeaza: 

1.Cerere depusa de d-nul Cutea Marian, pentru imobilul situat in Alexandria, str.Nicolae Balcescu, 

nr.44  

Titularul de rol este numitul Cutea Marian. 

 Susnumitul locuieste in imobilul din Alexandria, str.Nicolae Balcescu, nr.44 impreuna cu fratele 

Cutea Daniel, sora Cutea Gabriela si fiica sa, Cutea Steluta. 

 Toate aceste persoane sunt persoane incadrate intr-un grad de handicap, conform certificatelor 

de incadrare intr-un grad de handicap, eliberate de Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu 

Handicap pentru Adulti, anexate la cerere. 

 Veniturile familiei sunt alcatuite din pensiile susnumitilor in suma totala de 1980 lei /luna,  asa 

cum rezulta din cupoanele de pensii eliberate de Casa Judeteana de Pensii, anexate la cerere.  

 Cu toate ca veniturile familiei sunt mici, familia a depus eforturi pentru a achita debitele restante, 

reprezentand taxa speciala de salubrizare. 

 Veniturile familiei sunt insuficiente pentru a asigura un trai decent.  

Propunere: scaderea majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termenele legale de plata, 

a impozitului pe teren intravilan si a  taxei speciale de salubrizare, in suma totala de  de 880, 08 lei. 

 

 2. Cerere depusa de numitul Stoian Mihail, pentru imobilul din Alexandia, str.Alexandru Colfescu, 

nr.10 

 Titularul  de rol este  numitul Stoian Mihail. 

 Susnumitul locuieste in imobil impreuna cu sotia Stoia Doina. 
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 Veniturile familie sunt alcatuite din pensiile celor doi soti, in suma totala de 1280 lei, asa cum 

rezulta si din cupoanele de pensii eliberate de Casa Judeteana de Pensii, anexate la cerere. 

 Deoarece veniturile familiei sunt mici, susnumitii nu au achitat la termenele legale de plata 

obilgatiile fiscale. Membrii familiei sunt persoane varstnice, astfel incat au nevoie de anumite tratamente 

medicale specifice varstei, prin urmare veniturile sunt insuficiente pentru a asigura un trai decent. 

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termenele legale a 

impozitului pe caldire, a impozitului pe teren intravilan si a impozitului pe teren extravilan, in suma totala 

de 358,90 lei. 

 

 3.Cerere depusa de numitul Vasile Liviu Adrian,  pentru imobilul situat in Alexandria, 

str.Bucuresti, bl.221, sc.A, et.10, ap.44  

 Titularul de rol este numitul Vasile Liviu Adrian.  

  Acesta locuieste singur in imobilul de mai sus. 

 Singura sursa de venit  o reprezinta comertul stradal, pentru care a obtinut autorizatie  in acest 

sens. Venitul realizat este unul estimat, nu este in suma fixa, asa cum rezulta si din adeverinte eliberate de 

A.N.A.F Teleorman. Venitul brut estimat si declarat  conform Declaratiei unice depusa la ANAF 

Teleorman, pentru anul 2018 a fost de  208 lei/luna. 

 Susnumitul a achitat debitele restante si debitul pentru anul in curs. 

 Venitul ralizat este insuficient pentru a asigura un trai decent.  

 Propunere : scaderea majorarilor calculate pentru neplata la termenele legale a impozitului pe 

cladire, a taxei teren intravilan- cota indiviza  si a taxei speciale de salubrizare in suma totala de 1367,50 

lei.   

 4.Cerere depusa de numita Pascale Claudia, pentru imobilul situat in Alexandria, str.Negru Voda, 

nr.160 

 Titularii de rol sunt numitii Pascale Claudia si Ristea Nicolae.  

Numitul Ristea Nicolae este decedat, asa cum reiese si din Certificatul de deces anexat la cerere. 

 Succesiunea defunctului nu s-a dezbatut din lipsa posibilitatilor materiale. 

 Singura sursa de venit a susnumitei o reprezinta pensia in suma de 60 lei, asa cum rezulta din 

cuponul de pensie anexat, eliberat de Agentia Judeteana de Prestatii Sociale. 

 Propunere : scaderea la plata a majorarilor calculate pentru neplata la termenele legale de plata a 

impozitului pe cladire, a terenului aferent acesteia si a mijlocului de transport in suma totala de 502,01 lei. 

 

 5.Cerere depusa de numita Mitican Virginica, pentru imobilul din Alexandria, str.1 Decembrie, 

nr.79 

 Titularii de rol sunt mostenitorii lui Mitican Florian.  

Sunumita locuieste in imobilul de mai sus impreuna cu cele doua fiice si o nepoata. 

Pana in urma cu catva timp, susnumita a fost unicul intretinator al familiei, deoarece sotul este 

decedat de mai multi ani. Aceasta realizeaza un venit de 1754 lei, conform adeverintei anexate la cerere. 

De cateva luni, una dintre fiice este angajata si realizeaza venituri (2670 lei), asa cum rezulta si din 

adeverinta eliberata  de la locul de munca. 

Susnumita are nenumarate probleme de sanatate,  a avut mai multe internari in diferite clinici 

medicale din Bucuresti, fapt ce rezulta si din documentele anexate la cerere. 

Deoarece tratamentele medicale sunt destul de costisitoare si veniturile familiei au fost reduse, 

susnumita nu a reusit sa mai achite la termenele legale de plata impozitele si taxele datorate catre bugetul 

local. 

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termenele legale a 

impozitului pe cladire si a impozitului pe teren intravilan, in suma totala de 787,18 lei. 
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6. Cerere depusa de numitul Mihai Constantin, pentru imobilul situat in Alexandria, str.Islaz, nr.5 

Titularul de rol este d-nul Mihai Constantin.  

Susnumitul locuieste in imobilul de mai sus impreuna cu sotia acestuia Mihai Olga. 

Singura sursa de venit este pensia susnumitului in suma de 640 lei, asa cum rezulta din cuponul de 

pensie anexat la cerere, eliberat de Casa judeteana de Pensii Teleorman. 

Doamna Mihai Olga, nu realizeaza venituri, asa cu rezulta din adeverinta eliberata de A.N.A.F. 

Teleorman, anexata la cerere. 

Veniturile familiei sunt insuficiente pentru a asigura un trai decent. 

Propunere : scaderea majorarilor de intarziere pentru neplata la termenele legale de plata a 

impozitului pe cladire, a impozitului pe terenul intravilan si a mijlocului de transport, in suma totala de 

439,35 lei. 

7.Cerere depusa de d-na Manea Maria, pentru imobilul situat in Alexandria, str.Nicolae Balcescu, 

nr.71. 

Titulara de rol este numita Manea Maria. 

Susnumita locuieste in imobil impreuna cu sotul Manea Ionel. Ambii sunt pensionati pe caz de 

boala, unul avand gradul II de invaliditate, iar celalalt gradul III de invaliditate, asa cum rezulta din 

Deciziile  Medicale asupra capacitatii de munca, eliberate de Casa Judeteana de Pensii Teleorman,  

anexate la cerere. 

Veniturile familiei sunt alcatuite din pensiile celor doi soti, in suma totala de 1348 lei, asa cum 

rezulta si din cupoanele de pensii eliberate de Casa Judeteana de Pensii Teleorman, anexate la cerere. 

Deoarece ambii soti au probleme de sanatate, veniturile sunt insuficiente pentru a asigura un trai 

decent. 

Propunere : scaderea majorarilor calculate pentru neplata la termenele legale a  impozitului pe 

cladire, teren intravilan si teren extravilan, in suma totala de 362,87 lei.        

 

II) Scutiri la plata majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termenele stabilite in 

contractele de inchiriere a chiriilor de catre titularii contractelor de inchiriere a locuintelor  

 

           Institutia noastra a inregistrat mai multe solicitari ale unor titulari de contracte de inchiriere prin 

care solicita scutirea de la plata majorarilor de intarziere acumulate din neplata chiriei in termenele 

stabilite. 

          S-a procedat la verificarea realitatii in teren de catre Serviciul Public de Interes Local Administratia 

Activitatilor Sociale in urma solicitarii effectuate de Directia Patrimoniu a fiecarui solicitant in parte a 

datelor prezentate, analizarea documentelor justificative anexate, intocmindu-se in acest sens anchete 

sociale. 

         Detaliem mai jos situatia cererilor depuse de catre titularii contractelor de inchiriere care au solicitat 

scutiri la plata majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii chiriei la termenul prevazut in 

contractul de inchiriere si formulam propuneri pentru fiecare caz in parte, indreptatit sa fie scutit, dupa 

cum urmeaza: 

         1) Arsene Steluta Simona, titular contract de inchiriere al apartamentului nr.19 din blocul 106, str. 

Al. Ghica, nr.148 din municipiul Alexandria, la cererea nr.4329/25.02.2019 un colectiv de specialitate din  

cadrul DAS s-a deplasat la fata locului unde a constatat urmatoarele: 

         - familia doamnei Arsene Steluta Simona este alcatuita din 4 membrii, dintre care doi minori si 

realizeaza un venit de 479.25 lei/luna/pers; 

         - aceasta a acumulat datorii la chiria locuintei, drept pentru care solicita acordarea scutirii de la plata 

majorarilor. 

       Propunere: scutire de la plata a majorarilor pentru neplata chiriei. 
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            2) Harap Victoria, titular contract de inchiriere al apartamentului nr.35 din blocul 207, str. 1 Mai, 

nr.68 din municipiul Alexandria, la cererea nr.3926/20.02.2019 un colectiv de specialitate din  cadrul 

DAS s-a deplasat la fata locului unde a constatat urmatoarele: 

        - doamna Harap Victoria, in varsta de 86 ani, vaduva, pensionara, beneficiaza de o pensie lunara in 

cuantum de 640 lei/luna si locuieste impreuna cu nepotul sau Serban Laurentiu in varsta de 34 de ani, 

necasatorit si nu realizeaza venituri;  

        - aceasta a acumulat datorii la chiria locuintei, drept pentru care solicita acordarea scutirii de la plata 

majorarilor. 

          Propunere: scutire de la plata a majorarilor pentru neplata chiriei 

 

           3) Hristache Nicolae, titular contract de inchiriere al apartamentului nr.18 din blocul S4, sc.A, str. 

Dunarii din municipiul Alexandria, la cererea nr.4255/25.02.2019 un colectiv de specialitate din  cadrul 

DAS s-a deplasat la fata locului unde a constatat urmatoarele: 

        - familia domnului Hristache Nicolae este alcatuita din 5 membrii, si realizeaza un venit de 994 

lei/luna/pers; 

          - acesta a acumulat datorii la chiria locuintei, drept pentru care solicita acordarea scutirii de la plata 

majorarilor. 

      Propunere: scutire de la plata a majorarilor pentru neplata chiriei. 

 

            4) Ovedenie Valentina, titular contract de inchiriere al apartamentului nr.2 din blocul F, str. Ion 

Creanga din municipiul Alexandria, la cererea nr.5639/13.03.2019 un colectiv de specialitate din  cadrul 

DAS s-a deplasat la fata locului unde a constatat urmatoarele: 

       - doamna Ovedenie Valentina, divortata, locuieste impreuna cu cei doi copii, dintre care un minor 

elev in clasa a IX la Colegiul National A.I.Cuza Alexandria, iar cel major este anul I la Scoala de Agenti 

de Politie Vasile Lascar Campina si realizeaza in venit de 1261 lei/luna/pers;    

       - aceasta a acumulat datorii la chiria locuintei, drept pentru care solicita acordarea scutirii de la plata 

majorarilor. 

       Propunere:scutire de la plata a majorarilor pentru neplata chiriei. 

 

             5) Pasache Gina Corina, titular contract de inchiriere al apartamentului nr.10 din blocul B10, sc.B, 

str. 1 Mai, nr.107 din municipiul Alexandria, la cererea nr.20278/21.09.2018 un colectiv de specialitate 

din  cadrul DAS s-a deplasat la fata locului unde a constatat urmatoarele: 

           - familia doamnei Pasache Gina Corina este alcatuita din 2 persoane si beneficiaza de ajutor social 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si 

completata in cuantum de 65 lei/luna;    

         - aceasta a acumulat datorii la chiria locuintei, drept pentru care solicita acordarea scutirii de la plata 

majorarilor. 

      Propunere: scutire de la plata a majorarilor pentru neplata chiriei. 

            6) Nita Daniel, titular contract de inchiriere al apartamentului nr.26 din blocul Social, str. Al. 

Ghica, nr.121 din municipiul Alexandria, la cererea nr.7595/08.04.2019 un colectiv de specialitate din  

cadrul DAS s-a deplasat la fata locului unde a constatat urmatoarele: 

           - familia domnului Nita Daniel este alcatuita din 5 persoane si beneficiaza de ajutor social in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata 

in cuantum de 527 lei/luna;    

         - acesta a acumulat datorii la chiria locuintei, drept pentru care solicita acordarea scutirii de la plata 

majorarilor. 

       Propunere: scutire de la plata a majorarilor pentru neplata chiriei. 
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       4. Consideratii de ordin juridic 

         Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

          -   Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

          - Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;  

          -  Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

           

       Fata de cele prezentate mai sus, am elaborat si fundamentat proiectul de hotarare prezentat, care, 

impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere  si aprobare Consiliului Local al 

municipiului Alexandria.  

 

 

 

         Director D.I.T.L.,                        Director J.C.,                  Director D.P., 

          Ureche Claudia                      Chesnoiu Postumia                   Oprea Dumitru     


