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HOTĂRÂREA NR. 14/ 2016 

cu privire la acordarea unor facilităŃi fiscale 

 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeŃul Covasna, întrunit în şedinŃă ordinară din data de 29 

februarie 2016, 

 

Analizând Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive a viceprimarului, raportul 

compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate şi avizul de legalitate dat de 

secretara comunei, 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor 

facilităŃi físcale; 

În baza prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

În conformitale cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „c” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 

privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se anulează o cotă de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligaŃiilor de 

plată principale datorate bugetului local al comunei Zăbala, restante la 30 septembrie 2015, 

inclusiv, dacă obligaŃiiie fiscale principale şi cota de 26,7% din majorările de întârziere, calculate 

până la data plăŃii, sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 31 martie 2016. 



Art. 2. (1) Prin obligaŃii físcale principale restante la data de 30 septembrie 2015 se 

înŃelege obligaŃiile fiscale cu termene de plată scadente până la data de 30 septembrie 2015 şi 

neachitate până la această dată. 

(2) Prin obligaŃii fiscale principale restante, în sensul art. 1, se înŃelege şi sumele 

reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepŃia celor pentru care, potrivit legii, 

executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată. 

Art. 3. FacilităŃile prevăzute la art. 1 nu se acordă pentru obligaŃiile de plată rezultate din 

raporturi juridice contractuale; 

Art. 4. În vederea acordării facilităŃii prevăzute la art. 1, contribuabilii sunt obligaŃi să 

depună o cerere la registratura Primăriei comunei Zăbala. Modelul cererii este prevăzut în anexa 

nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. În cazul în care contribuabilul achită obligaŃiile fiscale principale, restante la 30 

septembrie 2015, inclusiv, şi cota de 26,7% din majorările de întârziere aferente, compartimentul 

impozite şi taxe locale verifică îndeplinirea condiŃiilor prevăzute la art. 1 şi 2 şi emite decizia de 

anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere calculate până la data plăŃii, aferente 

obligaŃiilor fiscale principale restante la data de 30 septembrie 2015 inclusiv. 

Art. 6. Contribuabililor care nu au depus cererea prevăzută la art. 4, dar achită, după data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin plată sau compensare, toate obligaŃiile de plată şi 

solicită acordarea facilităŃii prevăzute la art. 1 prin depunerea unei cereri la registratura Primăriei 

comunei Zăbala, până la data de 31 martie 2016. le sunt aplicabile dispoziŃiile art. 5, în mod 

corespunzător. În acest caz, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor ce formează obiectul 

facilităŃii prevăzute la art. 1, în conformitate cu art. 117 din Codul de procedură fiscală. 

Art. 7. În vederea restituirii sumelor ce formează obiectul facilităŃii, contribuabilii sunt 

obligaŃi să depună o cerere la registratura Primăriei comunei Zăbala. Modelul cererii este 

prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul 

comunei Zăbala. 

 
Zăbala, la 29 februarie 2016 
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