
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL NUCET

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente

obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevențe, chirii și alte
obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea

de contribuabili la bugetul local al comunei Nucet.

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de  09.12.2020, având în
vedere:

- raportul de specialitate dnei. Petre Mariana, șef birou financiar contabilitate
impozite și taxe  înregistrat la nr.9778/03.12.2020;

- referat de aprobare al primarului localității înregistrat sub nr. 9779/03.12.2020;
- prevederile art. 185, alin. (1), lit. b) din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de

procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art. 129, alin. (4), lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ.
- avizele comisiilor de specialitate.
  În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă scutirea de la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților
aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte
obligații de plată datorate bugetului local de către persoane fizice care au calitatea de
contribuabili la bugetul local al comunei Nucet.
                (2) Se aprobă procedura de acordare a scutirii menționate la alin. (1), conform
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.2. Procedura menționată la art. 1 al prezentei hotărâri intră în vigoare pe data de
10.12.2020 și își pierde valabilitatea pe data de 30.12.2020.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se obligă primarul comunei
Nucet prin biroul financiar contabilitate impozite si taxe, iar comunicarea se face prin grija
secretarului localității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ
               Daniela BARBU SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

                                                                                      Elena Claudia POPESCU

Nr. 56 din 09 decembrie 2020

 Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Nucet nr. 56/ 09.12.2020

PROCEDURA
de acordare a scutirilor de la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților



aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe,
chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoane
fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Nucet

ART. 1. Dispoziţii generale
(1) Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care la data intrării în vigoare a

prezentei hotărâri datorează majorări de întârziere și penalități aferente obligaţiilor bugetare
principale, respectiv impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor, altor obligaţii restante
la plată, datorate bugetului local calculate în limita termenului de prescripţie prevăzut de actele
normative în vigoare.

(2) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ - teritorială a comunei Nucet şi
va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Nucet.

ART. 2. Obiectivul şi scopul procedurii
Obiectivul prezentei proceduri constă în atragerea cu celeritate de venituri la bugetul local,

precum şi în respectarea principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirea în mod
nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale persoanelor fizice.

ART. 3. Durata de aplicare a procedurii
(1) Prezenta procedură se adresează contribuabililor persoane fizice care la data de

10.12.2020 (data intrării în vigoare a prezentei proceduri) şi pe perioada derulării acesteia,
respectiv până la data de 30.12.2020 (data limită de achitare a obligaţiilor principale), au
evidenţiate în evidența fiscală impozite şi taxe locale, chirii, redevenţe, alte obligaţii la bugetul
local şi/sau majorări de întârziere aferente datorate bugetului local al comunei Nucet.

(2) Scutirea se aplică majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor principale datorate
până la data de 31.12.2020, astfel: 100% scutire la plata majorărilor de întârziere aferente
obligaţiilor bugetare principale (impozite şi taxe locale, chirii, redevenţe, alte obligaţii la bugetul
local), dacă obligaţiile bugetare principale vor fi achitate până la data 30.12.2020, inclusiv rata
scadentă la 31.12.2020 şi sumele datorate cu titlu de amenzi exigibile, luate în debit până la
data de 31.12.2020.

ART. 4. Beneficiarii şi bugetul estimat
(1) Numărul de beneficiari estimat este de cca 912 persoane fizice, plătitori de impozite

şi taxe chirii, redevenţe şi alte venituri la bugetul local.

Valoarea totală estimată a scutirii care va fi acordată în cadrul prezentei proceduri, pe toată
durata de aplicare a acesteia, este de aproximativ 71.446 lei pentru persoane fizice,
reprezentând impozite şi taxe locale, chirii, redevenţe, amenzi contravenţionale şi alte venituri
la bugetul local.

ART. 5. Condiţii de eligibilitate a procedurii
(1) Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură sunt cele prevăzute de Codul de

procedură fiscală, în cuprinsul art. 185, alin. (1) lit. b), respectiv scutiri la plata
majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor principale, respectiv impozite şi taxe
locale, chirii, redevenţe, alte obligaţii la bugetul local.

(2) Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele fizice care
sting integral, până la data de 30.12.2020, obligaţiile principale, constând în impozite şi taxe
locale, chirii, redevenţe, amenzi contravenţionale şi alte obligaţii la bugetul local, exigibile la data
de 31.12.2020, datorate bugetului local şi depun cerere până la data de 30.12.2020 pentru a
beneficia de aceste facilităţi. În acest caz, persoanele fizice beneficiază de 100% scutire de la
plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor principale.



ART. 6. Modalitatea de implementare a procedurii
(1) Pentru a beneficia de scutirea prevăzută în prezenta procedură, contribuabilii
persoane fizice vor depune, până la data de 30.12.2020 la Registratura Primăriei comunei
Nucet, o cerere temeinic justificată, la care se vor anexa următoarele:

- copie după actul de identitate al contribuabilului;
- dovada achitării obligaţiilor principale pentru care se solicită scutirea;
- situația debitului.

(2) Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul
majorărilor de întârziere aferente impozitului, taxei, chiriei, redevenţei sau altui venit la bugetul
local, achitate integral, în condiţiile prezentei proceduri.

(3) Cererea şi documentaţia privind scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente
obligaţiilor principale datorate bugetului local va fi analizată în termen de 5 zile de la data
înregistrării ei de către Biroul financiar contabil impozite şi taxe din cadrul Primăriei comunei
Nucet.

(4)  Biroul financiar contabil impozite şi taxe verifică îndeplinirea condiţiei privind
achitarea integrală la data solicitării, a impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor, redevenţelor,
amenzilor contravenţionale şi a altor obligaţii datorate bugetului local, cererea depusă şi
respectarea oricărei alte prevederi a prezentei proceduri.

(5) În urma analizei efectuate, se întocmeşte un referat de către Biroul financiar
contabil impozite si taxe privind acordarea sau neacordarea scutirii. Documentaţia împreună
cu referatul va fi înaintată spre aprobare Primarului comunei Nucet, fără a fi necesară
aprobarea fiecărei cereri prin hotărârea consiliului local.

(6) Operarea efectivă a facilităţilor acordate va fi efectuată pe baza referatului
aprobat de către primar.

(7) În cazul în care persoanele fizice nu sunt eligibile raportat la prezenta procedură,
Biroul financiar contabil impozite si taxe va comunica în scris acest lucru.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
    Daniela BARBU


