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JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA  

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

Nr.28935/13.12.2018 

 

 

 

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.28934/13.12.2018, 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 si a chiriilor de catre titularii contractelor de inchiriere a locuintelor. 

       Asa cum se arata in expunerea de motive, un numar de 7 contribuabili au depus cereri pentru 

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

 

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 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 7 

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 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 CONSTANTIN ELENA, pentru imobilul situat in Alexandria,  

str. 1 Decembrie, nr. 12 

Titular de rol – CONSTANTIN DUMITRU 

Titularul de rol este decedat asa cum reiese din certificatul de deces anexat. La  adresa mai sus 

mentionata locuieste sotia, fiica si ginerele. Ca sursa de venit a familiei au pensia doamnei Constantin 

in suma de 640,00 lei, asa cum reiese din cuponul de pensie anexat si ajutorul social in suma de  

253,00 lei, asa cum reiese din adeverinta eliberata de A.A.S.P.S. Venituri sunt insuficiente pentru a le 

asigura celor trei persoane un trai decent. 

 Propunere: scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire, pe terenul 

intravilan aferent acesteia, pe terenul extravilan si a taxei de salubrizare, calculate ca urmare a neplatii 

impozitului/taxei  la termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 2.882,11 lei.                             

       2. Cerere depusa de CIOBANU PETRA, pentru imobilul situat in Alexandria, str. Viitorului,  

nr. 169. 

Titular de rol – CIOBANU ION 

Titularul de rol este decedat asa cum reiese din certificatul de deces anexat. 

La adresa locuieste fiica acestuia singura. Realizeaza un venit de 722,00 lei conform cuponului 

de pensie anexat, insuficient pentru a asigura un trai decent. Din acest motiv, nu a avut posibilitatea sa 

dezbata succesiunea in urma decesului tatalui. 

 Propunere: scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire, pe teren intravilan 

aferent acesteia, calculate ca urmare a neplatii impozitului pe cladire si teren aferent acesteia si a taxei 

de salubrizare, in suma de 1.085,49 lei. 
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 3. Cerere depusa de FOLEA OPREA, pentru imobilul situat in Alexandria, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 64A.  

           Titular de rol – FOLEA CONSTANTIN  

Titularului de rol este decedat asa cum reiese din certificatul de deces anexat in copie xerox.  

La adresa nu locuieste nimeni. Din discutiile purtate cu fiul Folea Oprea, care locuieste la 

adresa din Alexandria, str. Turnu Magurele, bl. 604, ap. 12, impreuna cu sotia, nu au posibilitate sa 

achite majorarile de intarziere, deoarece singura sursa de venit a familiei este pensia d-nei Folea in 

suma de 674,00 lei.  

Fiul, Folea Oprea nu realizeaza venituri asa cum reiese din adeverita eliberata de A.N.A.F. 

Teleorman. 

Veniturile  sunt insuficiente pentru asigurarea unui trai decent. 

Motiv pentru care nu a avut posibilitatea sa dezbata succesiunea in urma decesului mamei si   al 

tatalui. 

 Propunere: scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si terenul aferent, 

calculate ca urmare a neplatii impozitului pe cladire si terenul aferent acesteia, in suma de 565,06 lei.  

 4. Cerere depusa de STOICA FLORIAN, pentru imobilul situat in Alexandria, str. Victoriei,      

nr. 8. 

Titular de rol – STOICA FLORIAN 

Susnumitul locuieste la adresa mai sus mentionata impreuna cu concubina, Raducan Narcisa 

Elena. Cei doi nu realizeaza niciun venit, asa cum reiese din adeverintele eliberate de A.N.A.F. 

Teleorman.  Pentru a-si asigura un trai decent dl. Stoica Florin lucreaza sporadic pe la diferite persoane. 

Motiv pentru care nu a avut posibilitatea sa achite in termen impozitul pe cladire si terenul aferent 

acesteia.  

 Propunere: scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren calculate 

ca urmare a neplatii in termenele stabilite de legislatia in vigoare, in suma de 952,39 lei. 

 5. Cerere depusa de CARABULEA PETRE, pentru imobilul situat in Alexandria, str. Victor 

Antonescu, nr. 2 Bis. 

Titular de rol – CARABULEA PETRE 

Susnumitul locuieste la adresa mai sus mentionata impreuna cu sotia si nepoata Dragnea Silvia 

Mihaela. Realizeaza impreuna cu sotia un venit de 2.308,00 lei, conform cupoanelor de pensie anexate, 

insuficient pentru a asigura un trai decent familiei, deoarece sotia are probleme de sanatate necesitand o 

medicamentatie costisitoare. Nepoata acestora nu realizeaza venituri, asa cum reiese din adeverinta 

eliberata de ANAF Teleorman. Din acest motiv, nu au avut posibilitatea sa achite in termenele legale 

stabilite, impozitul pe cladire si teren.  

 Propunere: scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire si teren, calculate 

ca urmare a neplatii impozitului pe cladire, teren,  in suma de 572,35 lei. 

   6. Cerere depusa de VACARESCU MARIUS STEFANITA, pentru imobilul situat in 

Alexandria, str. Negru Voda, nr. 85 

Titular de rol – VACARESCU MARIUS STEFANITA 

Susnumitul locuieste la adresa mai sus mentionata impreuna cu sotia si cele doua fiice minore. 

Singura sursa de venit a familiei este salariul sotiei in cuantum de 2.903,00 lei, asa cum reiese din 

adeverinta atasata la cerere.  

Dl.  Vacarescu nu realizeaza venituri. In urma cu aproximativ 3 ani a avut un accident de 

masina(fiind grav avariata), iar acesta a suferit rani grave, necesitand medicamentatie costisitoare. 

Motiv pentru care nu a avut posibilitatea sa achite in teremenele legal stabilite imozitul pe 

cladire si terenul aferent acesteia si impozitul pe mijlocul de transport mentionat mai sus.  
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 Propunere: scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire, teren, mijloc de 

transport, calculate ca urmare a neachitarii impozitului pe cladire, teren si a impozitului pe mijlocul de 

transport in suma de 3.783,72 lei. 

             7. Cerere depusa de CRACIUN  MARIN si RADU NICOLETA, pentru imobilul situat in 

Alexandria, str. 1907, nr. 116 B 

Titular de rol – CRACIUN MARIN 

Susnumitul locuieste la adresa mai sus mentionata impreuna cu sotia Radu Nicoleta, copii 

Craciun Doina, Craciun Maria si nepotul Craciun Mario. Singura sursa de venit a familiei este pensia 

de persoana cu grad de handicap a d-nei Craciun Doina, in suma de 350,00 lei,  ceilalti nu realizeaza 

venituri, asa cum reiese din verificarile efectuate in baza de date a Ministerului Finantelor, cu privire la 

veniturile realizate de cetatenii din municipiul Alexandria, denumita « Patrimven ». 

Motiv pentru care nu a avut posibilitatea sa achite in teremenele legal stabilite imozitul pe 

cladire si terenul aferent acesteia.  

 Propunere: scaderea majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire calculate ca 

urmare a neachitarii impozitului pe cladire si terenul aferent acesteia, in suma de 1.241,28 lei. 

 

 

        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.T.I.L.,          Sef serviciu C.I.P.F.J.,           Director D.E.,                Director J.C., 

      Ureche Claudia               Caldararu Elena              Gafencu Haritina         Chesnoiu Postumia 


