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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare  privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea 

Procedurii de anulare a  accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale 

restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului  

Alexandria 

 

 

Având în vedere interesul general de susţinere a creşterii economice prin 

sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate, prin acest proiect de hotarare se propune 

instituirea unei măsuri de acordare a unei facilităţi fiscale si se urmăreşte stimularea 

achitării voluntare de către contribuabili (persoane fizice si juridice sau entitati fara 

personalitate juridica), care datoreaza obligatiile de plata a obligaţiilor de plată restante 

la buget, maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic şi, respectiv, 

diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate. 

Promovarea acestei hotarari are drept scop instituirea unor facilitati fiscale si 

aprobarea Procedurii de anulare a  accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale 

restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului  

Alexandria, daca indeplinesc conditiile impuse de legislatie.  

Are la baza prevederile art.32 din O.G. nr. 6/2019, care confera posibilitatea 

consiililor locale de a stabili aplicarea prevederilor actului normativ in cazul obligatiilor 

bugetare principale restante la data de 31.12.2018 mai mari sau mai mici de 1 milion lei 

si aprobarea procedurii de acordare a anularii accesoriilor aferente obligatiilor bugetare 

principale restante la data de 31.12.2018. 

 Detaliem mai jos aspecte din prevederile art.32 din O.G. nr. 6/2019 privind 

acordarea unor facilitati fiscale, astfel: 

“    Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante  la 31 decembrie 2018 

datorate bugetelor locale 

    (1)  În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai 

mici de 1 milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică 

de către unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale municipiului Bucureşti, opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin 

hotărâre, aplicarea acestor prevederi. 

    (2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi procedura de 

acordare a anulării accesoriilor.” 

 Directia Impozite si Taxe Locale, avand in vedere cele mentionate mai sus,  

propune spre analiza raportul  nr. 24147 din 24.10.2019 privind acordarea de facilitati 

fiscale (anularea majorari de intarziere calculate ca urmare a neplatii impozitelor 

aferente cladirilor, terenurilor intravilane si extravilane, mijloacelor de transport, taxelor 

speciale, de contribuabilii persoane fizice si juridice, etc). 



Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu 

prevederile art.136, alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de 

catre Directia Impozite si Taxe Locale a unui proiect de hotarare privind instituirea unor 

facilitati fiscale si aprobarea Procedurii de anulare a   accesoriilor aferente obligatiilor 

bugetare principale restante la data de 31.12.2018, datorate bugetului local al 

municipiului  Alexandria. 

 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre 

dezbatere si aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 

       

 

 

 

Primar, 

Victor Dragusin 


