
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 
PRIVIND : procedura de acordare a înlesnirilor la plată pentru obligațiile fiscale restante, pentru anul  2017 

 
Consiliul Local al Comunei Călinești, județul Teleorman, întrunit în ședinta ordinară din data de 24.04.2017, 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 

 
- expunerea de motive înregistrată sub nr. 71/19.04.2017; 
- raportul com partimentului  de specialitate, cu nr. 72/19.04.2017; 
- prevederile art. 185, alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

com pletările ulterioare; 
- prevederile procedurii nr. 136/2016 privind Procedura acordării eșalonării la plata obligațiilor fiscale 

contribuabililor cu risc fiscal mic; 
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b”, alin. (4), lit. “c” din Legea nr. 215/2001, a administraŃiei publice 

locale, republicată, cu modificarile si  completarile ulterioare; 
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru progame de dezvoltare economică- socială, buget finanŃe, 

adm inistrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodări re comunală, protec Ńia mediului, servicii şi 
com erŃ, cu nr.de inregistrare 1877/24.04.2017; 

- avizul favorabil al Com isiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃia socială, activităŃi sportive şi de 
agrement,cu nr.de inregistrare 1879/24.04.2017; 

- avizul favorabil al Com isiei pentru adm inistraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a 
drepturilor cetăŃenilor, cu nr.de inregistrare 1880/24.04.2017; 
 

În tem eiul art. 45, alin. (1), art. 47, alin. (1), (2) și (3), art. 49, art. 115, alin. (1), lit. “b”, alin. (3), (5), (6) și (7) din 
Legea nr. 215/2001, a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă procedura de acordare a înlesnirilor la plată pentru obligațiile fiscale restante, pentru anul 
2017, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Secretarul com unei va comunica prezentul proiect de hotarare Institutiei Prefectului Judetul Teleorm an, in 
vederea exercitarii  controlului de legalitate, autorităŃilor în drept şi persoanelor îndreptăŃite. 
 
        
 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Ă                                    CONTRASEMNEAZĂ,  
              DUMITRU MARIN                                                                                        SECRETAR, 
                                                            JALBĂ M ARIUS DUMITRU 
 
 
 
 
CĂLINEȘTI 
NR. 37/24.04.2017 



 
ROMÂNIA 

JUDEłUL TELEORMAN 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 

 
Anexa nr. 1 la HCL nr. 34/04.04.2017  

PROCEDURĂ  
de acordare a înlesnirilor la plată pentru obligațiile fiscale restante, pentru anul 2017 

 
Înlesnirile la plata obligaŃiilor fiscale sunt prevazute la ar t. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura 

fiscala .  
“ Instituirea posibilităŃii acordării înlesnirilor la plată de către organul fiscal local  
(1) La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligaŃiile fiscale restante 

următoarele înlesniri la plată:  
a) eşalonări şi/sau amânări la plata obligaŃiilor fiscale, precum şi a obligaŃiilor bugetare prevăzute la art. 184 alin. (5) ;  
b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.  
(2) Eşalonarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani, iar amânarea la plată se acordă pe o perioadă de 

cel mult 6 luni, dar care nu poate depăşi data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă.  
(3) Pe perioada pentru care au fost acordate amânări sau eşalonări la plată, pentru obligaŃiile fiscale principale 

eşalonate sau amânate la plată, se datorează majorări de întârziere de 0,5% pe lună sau fracŃiune de lună, reprezentând 
echivalentul prejudiciului.  

(4) Pe perioada eşalonării şi/sau amânării la plată, un procent de 50% din majorările de întârziere reprezentând 
componenta de penalitate a acestora, aferente obligaŃiilor fiscale eşalonate sau amânate la plată, se amână la plată. În situaŃia 
în care sumele eşalonate sau amânate au fost stinse în totalitate, majorări le de întârziere amânate la plată se anulează.  

(5) Pentru obligaŃiile fiscale eşalonate şi/sau amânate la plată, contribuabilii trebuie să constituie garanŃii astfel:  
a) în cazul persoanelor fizice, o sumă egală cu două rate medii din eşalonare, reprezentând obligaŃii fiscale locale 

eşalonate şi majorări de întârziere calculate, în cazul eşalonări lor la plată, sau o sumă rezultată din raportul dintre 
contravaloarea debitelor amânate şi majorări le de întârziere calculate şi numărul de luni aprobate pentru amânare la plată, în 
cazul amânări lor  la plată;  

b) în cazul persoanelor j uridice garanŃia trebuie să acopere totalul obligaŃiilor fiscale eşalonate şi/sau amânate la p  
lată.  

(6) Prin hotărâre a autorităŃii deliberative se aprobă procedura de acordare a înlesnirilor la plată.  
(7) În cazul contribuabi lului persoană juridică, acordarea înlesnirilor  prevăzute la ali n. (1) lit. b) se realizează cu 

respectarea regulilor în domeniul ajutorului de stat.”   
 
Contr ibuabilul depune spre solutionare o cerere in care prec izeaza categor ia de inlesnire la plata de care doreste sa 

beneficieze. Anexeaza la aceasta dosarul pentru acordarea inlesnirilor la plata a obligatiilor  fiscale restante.  
Persoana responsabilă face o analiza a documentelor prezentate de contribuabil, face o ver ificare a informatiilor  

comunicate, intocmeste o nota de constatare si formuleaza o propunere de aprobare sau respingere a inlesnirii la plata 
solic itate.  

Cererile de acordare a inlesnir ii la plata pot fi solutionate si intr-un termen mai mare de 30 zile, intrucat propunerile si 
proiectul de hotarare ce urmeaza a fi prezentate Consiliului Local nu se fac indiv idual pentru fiecare cerere, c i se intocmeste 
proiect de HCL pentru mai multe cerer i, in functie de data depunerii solicitar ii.  

Dosarul depus de contr ibuabil contine:  
1)-E lemente de identificare ale debitorului;  
2)-Sume datorate s i neachitate pe categorii de taxe, majorari de intarziere ;  
3)-Natura inlesnir ilor solic itate, numarul de luni pentru care se solic ita acordarea esalonarii/amanarii la plata, per ioada 

de gratie sau de amanare .  
Documentele necesare :  
În cazul contribuabililor  persoane fizice:  
-copie după actul de identitate al solicitantului, al soțului sau soției;  
-adeverință de venit de la locul de muncă, însoțită de extras Revisal pentru soț/soție/, cupon de pensie săț/soție, 

declarație pe propria răspundere că realizează alte venitur i, pentru persoanele majore care locuiesc împreună, susținută cu 
documente justificative;  

-registru de încasări și plăți pe ultimele 6 luni, în cazul persoanelor fizice autorizate și asocierilor;  
-proces verbal de punere de acord;  
-certificatul de atestare fiscal emis în condițiile prezentei procedur i;  
-orice alte documente sau informații relevante în susținerea cerer ii.   
În cazul contribuabililor  persoane juridice:  



-declarația pe propr ia răspundere a contr ibuabilului ș i copia actului de identitate a administratorului;  
-copia ultimei situații financiare anuale/semestr iale depuse la organul fiscal competent, însoțită de dovada depuner ii ș i 

balanța de ver ificare;  
-copia ultimei balanțe de verificare;  
-situația încasăr ilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonăr ii la plată ș i 

indicatorii orientativ i;  
-proces verbal de punere de acord;  
-certificat constatator emis de Ofic iul Regis trului Comerțului în termen de valabilitate;  
-certificatul de atestare fiscal emis în condițiile prezentei procedur i; 
-orice alte documente sau informații relevante în susținerea cerer ii.  
Contr ibuabilul trebuie sa faca o succinta prezentare a cauzelor care au dus la imposibilitatea de plata a debitelor  

pentru care se solic ita inlesnirea.  
Dupa verificarea dosarului, in cazul in care lipsesc documente sau nu sunt intocmite corespunzator se face adresa 

catre solic itant pentru completarea dosarului.  
Precizam ca de la data depuner ii documentelor ( in forma completa) curge un nou termen.  
Cand dosarul este complet se intocmeste nota de constatare, facandu-se si propunerea de aprobare sau respingere a 

solic itarii de acordare de inlesnire, care se semneaza de seful de servic iu s i director . In cazul in care se solic ita esalonare la 
plata, se intocmeste graficul de esalonare pe un numar de luni care poate inc lude si per ioada de gratie (la solicitarea 
contribuabilului) , stabilit ca raport intre totalul obligatiilor fiscale s i numarul de luni pentru care se solic ita esalonarea. 

Eşalonarea la plată se acordă pe o per ioadă de cel mult 5 ani, iar amânarea la plată se acordă pe o per ioadă de cel 
mult 6 luni, dar care nu poate depăşi data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă. Pe perioada pentru care au fost 
acordate amânări sau eşalonări la plată, pentru obligaŃiile fiscale pr inc ipale eşalonate sau amânate la plată, se datorează 
majorări de întârziere de 0,5% pe lună sau fracŃiune de lună, reprezentând echivalentul prejudiciului.  

Pe per ioada eşalonăr ii ş i/sau amânării la plată, un procent de 50%  din majorările de întârz iere reprezentând 
componenta de penalitate a acestora, aferente obligaŃiilor fiscale eşalonate sau amânate la plată, se amână la plată. În situaŃia 
în care sumele eşalonate sau amânate au fost stinse în totalitate, majorăr ile de întârziere amânate la plată se anulează.  

Pentru obligaŃiile fiscale eşalonate şi/sau amânate la plată, contribuabilii trebuie să constituie garanŃii astfel:  
a) in cazul persoanelor fizice, o suma egala cu doua rate medii din esalonare, reprezentand creante bugetare locale 

esalonate si majorari de intarziere calculate, in cazul esalonarilor la plata, sau o sumă rezultată din raportul dintre 
contravaloarea debitelor amânate și majorările de întârziere calculate și numărul de luni aprobate pentru amânare la plată, în 
cazul amânăr ilor  la plată; 

b) in cazul persoanelor juridice garantia trebuie sa acopere totalul obligatiilor  fiscale esalonate  ș i/sau amânate la 
plata.  

Se prec izeaza ziua si luna in care se face plata, precum si cuantumul unei rate medii de esalonare .  
Un contribuabil nu mai poate solicita si beneficia de o noua inlesnire la plata, decat dupa ce a terminat 

esalonarea/amanarea la plata, sau in celalalte cazur i - dupa 1 an.  
Dupa aprobarea HC L se fac comunicari catre contribuabili, pr in adrese scr ise. Se face o informare a contribuabilului cu 

privire la conditiile de mentinere a valabilitatii inlesnirilor aprobate, astfel: - plata ratelor esalonate sau a sumelor amanate la 
termenele stabilite. 

În cazul contribuabililor cu risc fiscal mic se aplică procedura nr. 136/2016 pr ivind acordarea eșalonăr ii la plata 
obligațiilor  fiscale contribuabililor cu r isc fiscal mic. 
 
 
       PR EȘEDINT E DE ȘEDINȚ Ă                                    C ONT RASEMNEAZ Ă,  
              D UMITR U MARIN                                                                                        SEC RET AR , 
                                                            JALBĂ M ARIU S DU MITRU 


