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RAPORT DE SPECIALITATE

Ca urmare a faptului că pe raza teritorială a sectorului 6 există
contribuabili cu situaţii materiale şi financiare precare, pentru care,
conform prevederilor legale, se pot acorda înlesniri la plata obligaţiilor
bugetare, care sunt venituri ale autoriţătiilor locale , provenind din anii
anteriori anului 2009;
Având in vedere dispoziţiile art. 125, alin. (2), lit. d) şi alin (3) din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată ,
conform carora consiliile locale pot acorda scutiri la plata majorărilor
de intârziere la cererea temeinic justificata a unor contribuabili.
Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6 propune
spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul
de hotărâre privind acordarea scutirilor la plata majorărilor de
întarziere, datorate de de către persoanele fizice, ca urmare a
neachitării pâna la 31.12.2009 a impozitului pe clădirile folosite ca
domiciliu si pe terenurile aferente acestora.
Acordarea scutirilor constituie un aspect al autonomiei locale si
reprezinta capacitatea administraţiei publice locale de a gestiona si
rezolva problemele cetaţenilor care locuiesc pe raza teritoriala a
sectorului 6.
DIRECTOR,
COSMIN GABRIEL POPP

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin raportul de specialitate întocmit de Serviciul Public pentru
Finanţe Publice Locale sector 6 se propune acordarea de scutiri la
plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri şi
impozitului pe teren şi neachitate pâna la data de de 31.12.2009,
pentru contribuabilii persoane fizice ale căror venituri sunt reduse.
O astfel de reglementare vine in sprijinul persoanelor cu
posibilitaţi materiale si financiare precare si numai la cererea temeinic
justificata a acestora.
Pentru aceste motiv, in conformitate cu art. 125, alin. (2), lit. d)
şi alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, consiliile locale, in raport de prerogativele pe care le deţin,
pot adopta hotărari in vederea acordării de inlesniri la plata obligaţiilor
bugetare pentru anumite categorii sociale defavorizate.
Apreciind ca oportun raportul de specialitate intocmit de
conducerea instituţiei Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale
sector 6, in temeiul art. 125, alin. (2), lit. d) si alin. (3) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, propunem
spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul
de hotărâre privind acordarea de scutiri la plata majorărilor de
întarziere datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse, ca
urmare a neachitarii păna la data de 31 decembrie 2009, a impozitului
pe clădirile folosite ca domiciliu şi pe terenurile aferente acestora.
PRIMAR,
CRISTIAN CONSTANTIN POTERAŞ
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PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind acordarea de scutiri la plata majorărilor de intîrziere datorate de
catre persoanele fizice cu venituri reduse
Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 si Raportul de
Specialitate al Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6;
Văzand raportul Comisiilor de specialitate ale Consililului Local Sector 6;
In conformitate cu dispozitiile art. 125 alin. (2) lit. d) si alin. (3), din O.G. nr.
92/2003, privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. 2 lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificările si completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTARAŞTE:
Art. 1. Se aprobă procedura de acordare a scutirilor la plata majorărilor de întarziere
datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse, acumulate ca urmare a neachitarii,
păna la data de 31 decembrie 2009, a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu şi pe
terenurile aferente acestora, conform Anexei nr. 1.
Art. 2. Se aprobă criteriile ce vor sta la baza acordării scutirilor la plata majorărilor
de întarziere datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse, acumulate ca urmare a
neachitării, pîna la data de 31decembrie 2009, a impozitului pe clădirile folosite ca
domiciliu şi pe terenurile aferente acestora, conform Anexei nr. 2.
Art. 3. Anexele 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art. 4. La data intrarii in vigoare a prezentei hotărari se abroga orice alte dispoziţii
contrare.
Art. 5. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale
Sector 6 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărari, conform compeţentelor.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinta publica se va face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINTA,

AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

ANEXA NR. 1
PROCEDURA
de acordare a scutirilor la plata majorărilor de intârziere
Prezenta procedură, elaborata în conditiile prevazute de art. 125 alin. 3 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se referă la acordarea de scutiri
la plata majorărilor de întarziere datorate de către persoanele fizice ca urmare a
neachitării pâna la data de 31 decembrie, a impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu
si pe terenurile aferente acestora.
Aceste scutiri se acordă pentru motive temeinic justificate, persoanelor fizice cu
venituri reduse, in baza unei cereri scrise a conribuabilului pe care o va depune la
S.P.F.P.L. sector 6 şi in care se vor consemna urmatoarele :
- elementele de identificare a contribuabilului;
- sumele datorate şi neachitate pentru care se solicita scutirea;
- perioada pentru care datorează aceste sume;
La cerere vor fi anexate :
- copie act de identitate al solicitantului;
- copie act de proprietate asupra imobilului pentru care se solicita scutirea;
- adeverintă de venit de la locul de munca( soţ, soţie), talon de pensie;
- declaraţie pe propria raspundere in care să se precizeze ca nu realizează alte
venituri in afara celor pentru care prezinta documente;
- orice alte documente considerate utile pentru solutuionarea cererii, cum ar fi
adeverinta de la asociatia de proprietari în care să se precizeze numarul de
persoane care locuiesc la domiciliul solicitantului, copii de pe certificate de
nastere sau de pe actele de identitate ale persoanelor aflate in intretinere ( copii
minori, copii cu varsta de pana la 25 de ani aflati la studii, persoane in varsta fara
venituri, etc.);
- declaratie pe propria raspundere ca nu mai deţine o alta proprietate imobiliară.
S.P.F.P.L. sector 6 va intocmi un dosar care va fi supus Consiliului Local al
Sectorului 6 spre analiză şi care va cuprinde:
a) cererea contribuabilului;
b) rezultatul verificării efectuate de inspectorul fiscal, consemnat intr-o nota de
constatare in care va fi aratată realitatea datelor inscrise in cerere de căre solicitant;
c) documentele justificative depuse de solicitant;
d) propunerea de slouţionare a cererii de acordare a scutirii;
e) orice alte elemente considerate necesare soluţionarii cererii.
Termenul de soluţionare a cererii si înaintare a dosarului este de 30 de zile de la data
înregistrarii la S.P.F.P.L. sector 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

ANEXA NR. 2

CRITERII
ce vor sta la baza acordării scutirilor la plata majorărilor de întarziere

Scutirile la plata majorărilor de întarziere datorate de către persoanele fizice ca
urmare a neachitării pâna la data de 31 decembrie 2009 a impozitului pe clădirile folosite
ca domiciliu si pe terenurile aferente acestora, se vor acorda familiilor şi persoanelor
singure cu venituri reduse, astfel :
a) pentru persoanele cu un venit net lunar pe membru de familie de pâna la 480 lei;
b) pentru persoanele singure cu un venit net lunar de pâna la 600 lei.
Scutirile se acordă dupa adoptarea hotarârii de aprobare de către Consiliul Local al
sectorului 6 si intrarea in vigoarea a acesteia.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

