MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 551/11.12.2015

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul
de specialitate al Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 prin care se
propune acordarea unor facilităţi fiscale;
Luând act de Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Sector 6;
În conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale;
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă aplicarea prevederilor art. 12 al Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale.
Art. 2. Se aprobă anularea în cotă de 50 % a majorărilor de întârziere aferente
obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, constând în
creanţe fiscale datorate bugetului local al Sectorului 6, de către persoane fizice şi
persoane juridice.
Art. 3. Se aprobă Procedura de acordare a anulării cotei de 50 % din
majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de
plată restante datorate bugetului local al Sectorului 6, potrivit Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia de Impozite şi Taxe Locale
Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nr.:
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
DIRECŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 6

Cod operator date cu caracter personal nr.2662

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale
se are în vedere interesul general de susţinere a creşterii economice prin sprijinirea
contribuabililor aflaţi în dificultate, legiuitorul făcând referire cu precădere la
acordarea de facilităţi fiscale constând în anularea accesoriilor aferente obligaţiilor
de plată administrate de către organul fiscal central.
Astfel, prin acest act normativ s-a propus instituirea unor măsuri de acordare
a unei facilităţi fiscale prin care se urmăreşte stimularea achitării voluntare de către
contribuabili a obligaţiilor de plată restante la bugetul de stat, maximizarea
încasărilor bugetare, stimularea mediului economic şi diminuarea arieratelor
bugetare.
Potrivit art. 12 din Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2015 „ (1) În cazul
obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, prevederile prezentei ordonanţe se
aplică dacă consiliul local stabileşte prin hotărâre, aplicarea acestei prevederi.
(2) În acest caz, anularea vizează o cotă de până la 73,3% din majorările de
întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante
datorate bugetelor locale.
(3) Prin hotărâra prevăzută la alin (1) consiliul local aprobă şi procedura de
acordare a anulării cotei din majorările de întârziere stabilită potrivit alin. (2) .”
Având în vedere prevederile legale menţionate mai sus, considerăm că o
astfel de măsură este necesară şi la nivelul sectorului 6, pentru a determina
contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice să achite intergal şi în mod
voluntar obligaţiile de plată la bugetul local, restante la data de 30 septembrie
2015.
În acest sens, propunem acordarea anulării unei cote de 50% din majorările
de întârziere aferente obligaţiilor principale restante la data de 30 septembrie 2015,
conform procedurii anexate la prezentul proiect de hotărâre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Raportul de specialitate întocmit Direcţia de Impozite şi Taxe Locale
Sector 6 se propune acordarea unor facilităţi fiscale pentru persoanele fizice şi
pentru persoanele juridice sub forma anulării unei cote de 50% din majorările de
întârziere, datorate ca urmare a neachitării obligaţiilor principale restante la data de
30 septembrie 2015.
Art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 prevede faptul că,
facilităţile fiscale sub forma anulării unei cote din majorările de întârziere datorate
ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetelor
locale, se aplică dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea prevederilor
acestui act normativ .
În scopul prevenirii acumulării de noi datorii la bugetul local al Sectorului 6,
pentru a stimula achitarea voluntară de către contribuabili a obligaţiilor de plată
restante şi pentru maximizarea încasărilor la bugetul local, considerăm oportună o
astfel de măsură şi propunem spre aprobare proiectul de hotărâre înaintat de
Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6
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