
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, ING. ROMEO STAVARACHE, 

propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, 

proiectul de hotărâre privind anularea unei cote de 70% din majorările de 

întarziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată 

restante datorate bugetului local. 

 Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, 

unde a fost afişat prin Procesul Verbal de afişare nr. 10097 din 21.12.2015. 

 În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite, vor putea 

trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-

nei Ilie Diana, sau pe adresa de e-mail diana.ilie@primariabacau.ro, până la data 

de 01.01.2016. 

  
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind anularea unei cote de 70% din majorările de întarziere, datorate ca 

urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului 

local 

 

Consiliul Local al Municipiului Bacău: 

          Având în vedere: 

- Referatul nr. 286891/ 14.12.2015 al Direcţiei Economice – Taxe şi Impozite; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 9832/ 14.12.2015; 

- Raportul de specialitate nr. 9833/ 14.12.2015 al compartimentului de 

specialitate; 

- Prevederile art. 12 şi ale art. 15 din OUG nr. 44/ 2015 privind acordarea unor 

facilităţi fiscale, actualizata; 

- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Orgonanţa Guvernului nr. 35/ 2002 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor 

locale, actualizată; 

- Prevederile art. 47, ale art. 61 (2) şi ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 

privind administraţia publică locală republicată şi actualizată; 

        În temeiul art. 36 alin. (1) si alin. (9) din Legea nr. 215/ 2001, republicată 

si actualizata, privind administratia publică locală: 
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HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă anularea unei cote de 70% din majorările de întarziere, 

datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate 

bugetului local. 

 

        Art.2. Se aprobă Procedura de acordare a anulării cotei de 70 % din majorările 

de întârziere ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate 

bugetului local, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

       Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Direcţia Economică – Taxe şi Impozite. 

 

       Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Directiei economice – Taxe şi Impozite. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

ING. ROMEO STAVARACHE 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU                                       Anexa la HCL nr. _____/_______2015 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Procedura de acordare a anulării cotei de 70% din majorările de întârziere 
 

Majorările de întârziere în cotă de 70% aferente obligațiilor fiscale de plată 

principale datorate bugetului local, restante la data de 30 septembrie 2015, se anulează 

dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
a) toate obligațiile fiscale de plată principale restante la 30 septembrie 2015, 

inclusiv amenzile, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate 

prevăzută de lege până în data de 31.03.2016, inclusiv; 

b) o cotă de 30% din majorările aferente obligațiilor fiscale principale 

prevăzute la lit. a) se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 

31.03.2016, inclusiv; 

c) contribuabilul depune o cerere de acordare a facilității, până la data de 31 

martie 2016, inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 

Cererea de anulare a majorărilor se soluționează prin decizie de anulare a 

majorărilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a majorărilor. 

Prevederile prezentei hotărâri de consiliu nu se aplică pentru obligațiile de 

plată rezultate din raporturi juridice contractuale și acestea nu sunt luate în calcul 

pentru acordarea anulării obligațiilor de plată accesorii. 

Obligațiile fiscale de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, sunt 

obligații de plată pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 30 

septembrie 2015, inclusiv. 



Contribuabilii care intenționează să beneficieze de anularea majorărilor 

potrivit prezentei hotărâri de consiliu pot notifica organul fiscal cu privire la intenția 

sa, până cel târziu la data depunerii cererii de anulare a majorărilor. 

Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal, majorările de întârzire în 

cotă de 70% se amână la plată în vederea anulării prin decizie de amânare la plată a 

majorărilor. Procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru 

majorările amânate la plată. Majorările amânate la plată nu se sting până la data 

soluționării cererii de anulare sau până la data de 31 martie 2016.  

Decizia de amânare la plată a majorărilor își pierde valabilitatea în oricare din 

următoarele situații: 
a) la data emiterii deciziei de anulare a majorărilor sau a deciziei de 

respingere a cererii de anulare a majorărilor; 

b) la data de 31 martie 2016 în cazul în care contribuabilul nu achită toate 

obligațiile fiscale de plată principale restante la 30 septembrie 2016, inclusiv amenzile 

și o cotă de 30% din majorările de întârziere.  

                PRIMAR                                                         DIRECTOR ADJUNCT 

ING. ROMEO STAVARACHE                                      BOGDAN NEŞTIAN 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 9832/ 14.12.2015 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind anularea unei cote de 70% din majorările de 

întarziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată 

restante datorate bugetului local 

 
 

  Prin acest proiect de act normativ se propune instituirea unei măsuri de 

acordare a unei facilităţi fiscale prin care se urmăreşte stimularea achitării voluntare de 

către contribuabili a obligaţiilor restante la bugetul local, maximizarea încasărilor 

bugetare, stimularea mediului economic şi diminuarea arieratelor bugetare, aspect de 

care beneficiază întreaga societate.                       

 Pe măsura colectării resurselor bugetare din impozite şi taxe locale, se va 

asigura realizarea serviciilor de întreţinere drumuri, salubrizare, iluminat public 

stradal, întreţinere şi funcţionare în condiţii normale a unităţilor de învăţământ, e.t.c., 

precum şi realizarea unor proiecte de investiţii de interes pentru locuitorii municipiului 

Bacău, avându-se în vedere proiectele sociale, culturale şi sportive. 



 Articolul nr. 12 din OUG nr. 44/ 2015 precizează: „(1) În cazul 

obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, prevederile prezentei ordonanţe de 

urgenţă se aplică dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor 

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 hotărârea prevăzută la alin. (1), consiliul local 

aprobă şi procedura de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere stabilită 

potrivit alin. (2).” 

 Faţă de cele prezentate, vă rugăm domnilor consilieri sa aprobaţi 

proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

ING. ROMEO STAVARACHE 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECŢIA ECONOMICĂ – TAXE ŞI IMPOZITE 

Nr. 9833 din 14.12.2015 

 

Raport 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind anularea unei cote de 70% din 

majorările de întarziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor 

de plată restante datorate bugetului local 

 

 Proiectul de hotărâre privind anularea unei cote de 70% din majorările de 

întarziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante 

datorate bugetului local, a fost întocmit prin respectarea prevederilor OUG nr. 44/ 

2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, actualizata, actualizată şi ale Legii nr. 

215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată. 

 In sensul celor arătate mai sus, avizăm favorabil acest proiect de hotărâre. 

 

     VICEPRIMAR                                                                  DIRECTOR ADJUNCT 

VASILE TESCARU                                                                BOGDAN NEŞTIAN 
 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Serviciul Juridic şi Aplicarea Legilor Proprietăţii 

 

 

 

AVIZ DE LEGALITATE 

la proiectul de hotărâre privind anularea unei cote de 70% din majorările de întarziere, 

datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului 

local 

 

 

 

 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederilor art. 12 şi ale art. 15 din OUG nr. 44/ 2015 privind acordarea unor facilităţi 

fiscale, actualizata, care precizează: 

Art. 12 (1) În cazul obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, prevederile prezentei ordonanţe de 

urgenţă se aplică dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor 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 hotărârea prevăzută la alin. (1), consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării 

cotei din majorările de întârziere stabilită potrivit alin. (2). 

Art. 15 Contribuabilii care, la data de 31 martie 2016, inclusiv, au cereri de rambursare în curs de 

soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parţial rambursarea 

beneficiază de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă 

achită obligaţiile de plată de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele 

individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se 

respinge rambursarea. 

- Prevederilor art. 34 (1) lit. „i” din Orgonanţa Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, actualizată, care 

precizează: 

Art. 34 (1) Secretarul comunei, orasului, municipiului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a 

municipiilor participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului. Secretarului ii revin urmatoarele 

atributii principale privitoare la sedintele consiliului local: 

i) prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de 

hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze 

hotararile pe care le considera ilegale; 

- Prevederilor art. 47, ale art. 61 (2) şi ale art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/ 2001 a 

administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, care precizează: 

Art. 47 Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, ales în condiţiile prevăzute 

la art. 35, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care preşedintele de 

şedinţă lipseşte sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali. 

Art. 61 (2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, 

a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi 

acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale 

celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a 

hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 117 Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele 

atribuţii: 

     a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, 

hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean. 

- Prevederilor art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, 

republicată şi actualizată,care precizează: 

Art. 36 (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes 

local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei 

publice locale sau centrale. 

             (9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. 

 

- şi-l avizăm favorabil. 

   SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                        ŞEF SERVICIU 

       NICOLAE–OVIDIU POPOVICI                                           CORNELIU GAVRILESCU 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

 

286891/14.12.2015 

      

Se aprobă, 

                     PRIMAR, 

                          Ing. Romeo Stavarache 

 

 

R E F E R A T 

privind acordarea unor facilități fiscale conform OUG 44/2015 
 

Subsemnatul Bogdan Neștian – director adjunct al Direcţiei Economice din 

cadrul Primăriei municipiului Bacău, având în vedere art.12 alin. (2) din OUG 44 din 

14.10.2015 propun iniţierea unui proiect de hotǎrâre privind anularea unei cote de 

70% din majorările de întarziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a 

obligațiilor de plată restante datorate bugetului local. În conformitate cu art. 12 alin (3) 

din OUG 44/2015 consiliul local trebuie să aprobe și procedura de acordare a anulării 

cotei din majorările de întârzire, procedură propusă conform Anexei 1 la prezentul 

referat. 
 

 

Director adjunct, 

Ec. Bogdan Neștian 



 

 

 
 

 

 

 
 

286892/14.12.2015 

 

 
NOTĂ FUNDAMENTARE 

la  proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale conform OUG 44/2015 

 

  
Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile art.12 din OUG 44/2015 

privind acordarea unor facilităţi fiscale : ”în cazul obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, 

prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, 

aplicarea acestor prevederi.” 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune instituirea unei măsuri de acordare a unei 

facilităţi fiscale prin care se urmăreşte stimularea achitării voluntare de către contribuabili a 

obligaţiilor restante la bugetul local, maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului 

economic şi diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate. 

 Competenta  aprobării prezentului proiect de hotărâre apartine Consiliului local, în temeiul 

prevederilor art.36, alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c", alin.(9) şi art.45 din Legea administratiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Director adjunct, 

Ec. Bogdan Neştian 
 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU    Se aprobă   
DIRECŢIA ECONOMICĂ                                     Primar 
286893/14.12.2015                                       Ing. Romeo Stavarache  
                                     
 
 

STUDIU DE IMPACT  
 

 
Proiect de Hotărâre  

privind acordarea unor facilităţi fiscale conform OUG 44/2015 

 

 
Secţiunea 1 

Motivul emiterii actului normativ 
 

Potrivit art. 12 din OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, în cazul 



obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă se aplică dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor 
prevederi. În acest caz, anularea vizează o cotă de până la 73,3% din majorările de 
întârzire, datorate ca urmare a neachitării lamtermen a obligaţiilor de plată restante 
datorate bugetelor locale. Consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării 
cotei de majorare de întârziere. 
Având în vedere cele de mai sus, se impune adoptarea unui act normativ privind 

acordarea unor facilităţi fiscale conform OUG 44/2015, în municipiul BACĂU. 
Prin aprobarea acestui proiect de act normativ se propune instituirea unei măsuri de 
acordare a unei facilităţi fiscale prin care se urmăreşte stimularea achitării voluntare de 
către contribuabili a obligaţiilor restante la bugetul local, maximizarea încasărilor 
bugetare, stimularea mediului economic şi diminuarea arieratelor bugetare, aspect de 
care beneficiază întreaga societate.                       

Secţiunea a 2- a 
Impactul economico - social al proiectului de act normativ 

 
Beneficiarul acestui act normativ este comunitatea locală. 
Pe măsura colectării resurselor bugetare din impozite şi taxe locale, se va asigura 
realizarea serviciilor de întreţinere drumuri, salubrizare, iluminat public stradal, 
întreţinere şi funcţionare în condiţii normale a unităţilor de învăţământ, e.t.c., precum şi 
realizarea unor proiecte de investiţii de interes pentru locuitorii municipiului BACĂU, 
avându-se în vedere proiectele sociale, culturale şi sportive. 
 

Secţiunea a 3-a 
Impactul financiar asupra bugetului local 

 
Avându-se în vedere că se urmăreşte stimularea achitării voluntare de către 
contribuabili a obligaţiilor de plată restante la bugetul local şi diminuarea arieratelor 
bugetare se estimează o creştere a încasărilor pentru anul 2016 cu aproximativ 7%. 
 

Secţiunea a 4-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
Proiectul de act normativ propus priveşte necesitatea asigurării continuării finanţării 
serviciilor publice aflate în sarcina primăriei şi se stabileşte după reglementările legale 
în vigoare. 
 

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra mediului 
              

Nu este cazul. 
 



Secţiunea a 6-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 

act normativ 
 

Se vor respecta prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, respectiv: 
     -    Consultare publică prin intermediul: Site-ul Primăriei municipiului BACAU; 
publicare anunţ – mass-media locală; 

 

Secţiunea a 7-a 
Măsuri de implementare 

 
După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis: Direcţiei Economice, 
direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor interesate din cadrul Primăriei municipiului 
BACAU spre luare la cunoştinţă şi punere în aplicare. 
 
 

 

   
Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat prezentul proiect de 
hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale conform OUG 44/2015, în municipiul BACĂU. 

Prezentul Studiu de impact s-a întocmit în conformitate prevederile 
Legii 281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003, privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în MO 
nr.679/05.11.2013. 

 
Director executiv adj, 

Bogdan Neştian 
 

 

 

 

 

 

 


