
                                  ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind  acordarea unor facilităţi fiscale aferente obligaţiilor de plată datorate

 bugetului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:
- prevederile art. 12 din  O.U.G. nr. 44 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor fa-

cilităţi fiscale;
-  prevederile  art.  6  alin.  (1)  –  (8)   din  Legea nr.  52  din  21  ianuarie  2003  privind

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând:
- expunerea de motive  nr. 4624 din 30.12.2015 a  primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr.  4623 din 30.12.2015;
- procesul verbal nr. 4626 din 30.12.2015; 
- raportul  nr.  4625 din 30.12.2015 al  comisiei juridice şi de disciplină;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b)  şi alin.(4) lit. c), art. 45 alin. (2) litera c)  şi art. 115 alin.

(1) lit.  b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

              Art. 1 – Se aprobă  anularea  cotei de 73,3 %  majorărilor de întârziere  aferente obligaţi-
ilor  fiscale  principale   datorate  bugetului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul Ialomiţa,
restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, de către contribuabili –persoane fizice şi persoane ju-
ridice.

Art. 2 – Se aprobă  “P R O C E D U R A privind  acordarea unor facilităţi fiscale aferente
obligaţiilor  de  plată  datorate   bugetului  local  al Comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa”,
conform Anexei ce face parte din prezenta.

Art.  3 -     Prezenta  hotărâre se  comunică  Primarului  comunei  Gheorghe  Doja,
compartimentul  contabilitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  comunei
Gheorghe Doja  şi Instituţiei Prefectului- judeţul Ialomiţa,  în vederea  exercitării controlului cu
privire  la  legalitate  şi  se  aduce  la  cunostinţă  publică,   prin  afişare  la  sediul  autorităţii
administraţiei publice locale  şi   prin publicare  pe  site www.gheorghedojail.ro.
       Art.  4 – (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. c)  din Legea nr.
215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.

(2) Primarul  şi  compartimentul  contabilitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
Primarului comunei Gheorghe Doja vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                             Preşedinte,                                  Contrasemnează  pentru legalitate
                       Gogoţ Clementin                                                      Secretar,

                                       Praf Monica

 Nr. 5
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 01.02.2016

http://www.gheorghedojail.ro/


Anexă la  H.C.L. nr. 5 din 01.02.2016

                                      ROMÂNIA
                           JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
            

P R O C E D U R A
privind  acordarea unor facilităţi fiscale aferente obligaţiilor de plată datorate

 bugetului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

1. Dispoziţii generale
(1) Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor -persoane fizice şi persoane

juridice-  care la data de 30.09.2015 datorează bugetului local al Comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa, majorări de întârziere pentru neachitarea impozitelor şi taxelor locale.

(2) Prevederile prezentei proceduri nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate
din  raporturi  juridice  contractuale  şi  acestea  nu  sunt  luate  în  calcul  pentru  acordarea
anulării  obligaţiilor  de  plată  accesorii,  potrivit  prezentei  proceduri,  cu  excepţia
redevenţelor miniere, a redevenţelor petroliere şi a redevenţelor rezultate din contracte de
concesiune,  arendă  şi  alte  contracte  de  exploatare  eficientă  a  terenurilor  cu  destinaţie
agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, prevăzute la art. 1 alin. (4) din Codul
de procedură fiscală. 

(3) Prezenta  procedură  se  aplică  pe  raza  administrativ-teritorială  a  Comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa şi va fi adoptată prin Hotărâre a Consiliului Local.

2. Obiectivul şi scopul procedurii
Este reprezentat de atragerea de venituri la bugetul local, prevenirea acumulării de

noi datorii, stimularea achitării obligaţiilor fiscale restante şi implicit, creşterea gradului
de colectare a imozitelor şi taxelor locale.

3. Durata aplicării procedurii
Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prezentei hotărâri până la data de

30.06.2016.

4. Beneficiarii şi bugetul estimat
(1) Numărul estimat de beneficiari este de  aproximativ 200 contribuabili persoane

fizice şi juridice.
(2) Valoarea estimată a scutirii care va fi acordată în cadrul prezentei proceduri, pe

întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 100.000 lei.



5. Criterii şi condiţii de acordare a facilităţii
Contribuabilii –persoane fizice şi persoane juridice- pot beneficia de  anularea cotei

de  73,3%  din  majorările  de  întârziere  aferente  obligaţiilor  fiscale  principale  datorate
bugetului local, al  comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, restante la 30 septembrie
2015,  inclusiv şi  administrate  de  Comuna  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  prin
Compartimentul Contabilitate,  dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

-  se  sting integral,  până la  data  de 31.03.2016,  inclusiv,  toate  obligaţiile  fiscale
principale aflate  în sold la 30.09.2015, constând în impozite şi taxe locale, respectiv toate
creanţele de natură fiscală, inclusiv amenzile contravenţionale;

-  se  sting integral,  până la  data  de 31.03.2016,  inclusiv,  toate  obligaţiile  fiscale
restante la data plăţii,  constând în impozite şi  taxe locale,  respectiv toate creanţele de
natură fiscală, inclusiv amenzile contravenţionale;

- se sting integral, până la data de 31.03.2016, inclusiv, toate obligaţiile de plată
principale declarate suplimentar de contribuabili prin declaraţii rectificative depuse până
la data de  31.03.2016, inclusiv, prin care se corectează obligaţii de plată principale, cu
scadenţe anterioare datei de 30.09.2015, inclusiv;

-  se  stinge  integral,  până  la  data  de  31.03.2016,  inclusiv,  cota  de  26,7%  din
majorările de întârziere, aflate în sold la data plăţii, aferente impozitelor şi taxelor locale,
datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante;

-  contribuabilii  –  persoane  fizice  şi  persoane  juridice-  trebuie  să  aibă  depuse
declaraţiile fiscale iar contribuabilii-persoane juridice- şi balanţele de verificare aferente
datei de 30.09.2015, precum şi cea de la sfârşitul lunii anterioare depunerii cererii, până la
data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere;

- contribuabilii – persoane fizice şi persoane juridice- depun cererea de anulare a
cotei de 73,3% din majorările de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, până la
data de 30.06.2016, inclusiv.

6. Modalitatea de implementare a procedurii
Pentru a beneficia de reducerea cu 73,3% a majorărilor de întârziere contribuabilii

vor depune o cerere, în condiţiile prezentei proceduri, cerere ce va fi analizată în termen
de 5 zile de la data înregistrării.

Compartimentul  contabilitate  va  verifica  următoarele:  îndeplinirea  condiţiilor  de
achitare integrală, la data solicitării, a impozitelor şi taxelor locale, a cotei de 26,7% din
majorările de întârziere aferente acestora precum şi  a amenzilor datorate bugetului local
al comunei Gheorghe Doja.

În urma verificărilor efectuate, Compartimentul contabilitate va emite fie o decizie
de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere aferente impozitelor şi taxelor
locale, fie o decizie de respingere a cererii de anulare a cotei susmenţionate, urmând ca
deciziile să fie comunicate solicitanţilor.

Operarea efectivă a facilităţilor aprobate se va efectua pe baza deciziei de anulare a
cotei de 73,3% din majorările de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale.
                             Preşedinte,                                                   Contrasemnează  pentru legalitate
                       Gogoţ Clementin                                                                        Secretar,

                                       Praf Monica
                                                  Întocmit

               Inspector,



              Frîncu Cornelia

                                 ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
                   Comisia juridică şi de disciplină,
                         Nr.  4625 din 30.12.2015

RAPORT
 pentru   avizarea proiectului de hotărâre  

privind  acordarea unor facilităţi fiscale aferente obligaţiilor de plată datorate
 bugetului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

 

          Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:

     - prevederile art. 12 din  O.U.G. nr. 44 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor fa-
cilităţi fiscale;

-  prevederile  art.  6  alin.  (1)  –  (8)   din  Legea nr.  52  din  21  ianuarie  2003  privind
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând:

- expunerea de motive  nr. 4624 din 30.12.2015a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr. 4623 din 30.12.2015;
  - proiectul de hotarâre prezentat de primarul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomiţa,

       Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre privind  acordarea unor facilităţi
fiscale aferente obligaţiilor de plată datorate  bugetului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul
Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină,



             R O M Â N I A 
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
      Nr. 4624 din 30.12.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri a consiliului local al comunei Gheorghe Doja,

judeţul Ialomiţa, privind  acordarea unor facilităţi fiscale aferente obligaţiilor de plată datorate
 bugetului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
     - necesitatea şi oportunitatea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, la nivelul

comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:

 - prevederile art. 12 din  O.U.G. nr. 44 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor fa-
cilităţi fiscale;

-  prevederile  art.  6  alin.  (1)  –  (8)   din  Legea nr.  52  din  21  ianuarie  2003  privind
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând:

 - raportul de specialitate nr. 4623 din 30.12.2015;
  Propun adoptarea unei hotărâri a consiliului local  privind  acordarea unor facilităţi fiscale
aferente  obligaţiilor  de  plată  datorate  bugetului  local  al Comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa, conform proiectului şi anexei la proiectul de hotărâre.

             Pentru care am încheiat prezenta.

    Primar,
Ion Mihai



              R O M Â N I A 
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
      Nr. 4623 din 30.12.2015

R A P O R T 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri a consiliului local al comunei

Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  privind  acordarea unor facilităţi fiscale aferente
obligaţiilor de plată datorate

 bugetului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Pornind  de  la  necesitatea  şi  oportunitatea  stabilirii  impozitelor  şi  taxelor  locale
pentru anul 2016, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

În conformitate cu:
- prevederile art. 12 din  O.U.G. nr. 44 din 14 octombrie 2015 privind acordarea

unor facilităţi fiscale;
- prevederile art. 6 alin. (1) – (8)  din  Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind

transparenţa decizională în  administraţia  publică, cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

Consider necesar  şi  oportun iniţierea  proiectului de hotărâre  privind  acordarea
unor facilităţi fiscale  aferente obligaţiilor de plată datorate  bugetului local al Comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform prevederilor din anexă.

 

  Pentru care am încheiat prezentul.

      Inspector,
                                                            Frîncu Cornelia      



                        ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
          

ANUNŢ PUBLIC

În conformitate cu: 
- prevederile art. 12 din  O.U.G. nr. 44 din 14 octombrie 2015 privind acordarea

unor facilităţi fiscale;
- prevederile art. 6 alin. (1) – (8)  din  Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind

transparenţa decizională în  administraţia  publică, cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

Se publică, în vederea cunoaşterii acestuia de către locuitorii comunei Gheorghe
Doja şi de către orice alte persoane interesate, 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind  acordarea unor facilităţi fiscale aferente obligaţiilor de plată datorate

 bugetului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Persoanele interesate pot face propuneri, sugestii, opinii şi recomandări în vederea
îmbunătăţirii acestui proiect, la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, la
doamna  Frîncu Cornelia, inspector, în termen de  10 de zile de la afişarea prezentului  la
sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro .

     
       

Data afişării:  30.12.2015

  Primar,    Inspector,
                               Ion Mihai         Frîncu Cornelia

http://www.gheorghedojail.ro/


                        ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr. 4626 din 30.12.2015

PROCES-VERBAL

În conformitate cu:  
- prevederile art. 12 din  O.U.G. nr. 44 din 14 octombrie 2015 privind acordarea

unor facilităţi fiscale;
- prevederile art. 6 alin. (1) – (8)  din  Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind

transparenţa decizională în  administraţia  publică, cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

Astăzi,  data  de  mai  sus,  s-a  procedat  la  afişarea  la  sediul  Consiliului  Local  al
comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro,  în vederea cunoaşterii acestuia
de către locuitorii comunei Gheorghe Doja şi de către orice alte persoane interesate,  a
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind  acordarea unor facilităţi fiscale aferente obligaţi-
ilor de plată datorate bugetului local al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
     
       

      Primar,  Inspector,
                                   Ion Mihai         Frîncu Cornelia

http://www.gheorghedojail.ro/

