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RAPORT DE SPECIALITATE

Constatând faptul că pe raza teritorială a Sectorului 6 există contribuabili cu situaţii
financiare precare, ce nu le permit achitarea tuturor obligaţiilor bugetare şi pentru care,
conform actelor normative în vigoare, se pot acorda înlesniri la plata obligaţiilor
bugetare locale;
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6
nr. 22/25.02.2010 privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordare de scutiri la
plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere
datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse şi prevederile art. 125 alin. (2)
lit. d) şi alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora Consiliile Locale pot acorda
scutiri la plata majorărilor de întârziere;
În urma cererii nr. 018-10-10267/16.07.2010 formulate de contribuabila Dumitru
Luiza, domiciliată în Strada 9 Mai, nr. 6, bl. 23 A, sc. 2, et. 6, ap. 88 Sector 6, Serviciul
Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6 a analizat documentaţia depusă de
contribuabilă, constatând că aceasta respectă condiţiile prevăzute de H.C.L. Sector 6
nr. 22/25.02.2010.
Ca urmare, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6,
proiectul de hotărâre privind acordarea de scutire la plata majorărilor de întârziere în
sumă de 541,57 lei, pentru doamna Dumitru Luiza.
Acordarea acestor scutiri constituie un aspect al autonomiei locale şi reprezintă
capacitatea autorităţii administraţiei publice locale a Sectorului 6 de a gestiona şi de a
rezolva problemele cetăţenilor care domiciliază pe raza teritorială a Sectorului 6.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Public pentru Finanţe Publice
Locale Sector 6 se propune acordarea de scutire la plata majorărilor de întârziere
aferente impozitului pe clădiri, pentru doamna Dumitru Luiza, ale cărei venituri reduse
nu îi permit achitarea în totalitate a obligaţiilor bugetare.
O astfel de măsură vine în sprijinul persoanelor fizice cu resurse materiale precare
şi reprezintă o modalitate de implicare şi suport în viata colectivităţii din partea
autorităţii publice locale.
Pentru aceste motive, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 6
nr. 22/25.02.2010 pentru aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordare de scutiri la
plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere
datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse şi cu prevederile art. 125 alin. (2)
lit. d) şi alin. (3) din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, Consiliile Locale, în raport de prerogativele
legale pe care le deţin, pot adopta hotărâri privind acordarea de înlesniri la plata
obligaţiilor bugetare pentru o anumită categorie socială defavorizată.
Apreciind ca oportun Raportul de specialitate al Serviciului pentru Finanţe Publice
Locale Sector 6, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6,
proiectul de hotărăre privind scutirea doamnei Dumitru Luiza la plata majorărilor de
întârziere în sumă totală de 541,57 lei.
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HOTĂRÂRE
privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a doamnei Dumitru Luiza
Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de
Specialitate al Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6;
Văzând Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
În conformitate cu dispoziţiile art. 125 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din O.G.
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.L.S. 6 nr. 22/25.02.2010 pentru aprobarea procedurii şi
criteriilor de acordare de scutiri la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, precum
şi a majorărilor de întârziere datorate de către peroanele fizice cu venituri reduse;
În temeiul art. 81 alin. (2) lit. n) şi art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă scutirea doamnei Dumitru Luiza la plata majorărilor de întârziere
în valoare de 541,57 lei, datorate ca urmare a neachitării impozitului în perioada
01.01.2005 - 31.12.2009 pe clădirea folosită ca domiciliu şi terenul aferent acesteia.
Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale
Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.
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