
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 
E-mail: contact@primariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR. 8 
Din 28 Ianuarie 2016 

privind acordarea unor facilităţi fiscale în conformitate cu art.12 din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Biroul Taxe şi Impozite prin care se propune 

acordarea unor facilităţi fiscale; 
• În conformitate cu prevederile art.12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ale 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 36 alin. (9) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se aprobă anularea în cotă de 73% a majorărilor de întârziere aferente 
obligaţiilor fiscale principale restante la data de 30 septembrie 2015 inclusiv, constând în 
creanţe de natură fiscală datorate bugetului local al oraşului Buftea. 

(2) Se aprobă anularea în cota de 73% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor 
de plata principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie rectificativă depusă 
până la data de 31 martie 2016 inclusiv, prin care se corectează obligaţiile de plată principale 
cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv, constând în creanţe de natură 
fiscală datorate bugetului local al oraşului Buftea. 

(3) Se aprobă anularea în cota de 73% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor 
de plată principale cu termene de plată până la data de 30 septembrie 2015 inclusiv şi stinse 
până la această dată constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local al 
oraşului Buftea. 

Art.2. Procedura de acordare a facilităţilor fiscale stabilite potrivit art. 1, este prevăzută 
în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică de la data adoptării 
prezentei şi până la data de 30.06.2016. 



Art. 3. Primarul oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate, va asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate pentru ducerea la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

COST 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 



ANEXA LA H.C.L. NR.8/28.01.2016 

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE 

Cadru legal aplicabil: 
prevederile art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 

privind acordarea unor facilităf i fiscale, 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
• Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi 

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

şi completările ulterioare, 
• Hotărârea Consiliului local nr. __ 

1. DISPOZIŢII GENERALE 

Facilităţile fiscale se acordă pentru obligaţiile de plată de natură fiscală, datorate 
bugetului local al oraşului Buftea. 

Facilităţile fiscale nu se acordă pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturi 
juridice de natură contractuală. 

2. OBIECTUL ŞI SCOPUL PROCEDURII 

Facilităţi fiscale acordate: 
Amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii, până la data de 30 iunie 

2016 inclusiv, pentru contribuabilii care notifică Primăria oraşului Buftea, de intenţia de a 
beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, conform O.U.G. nr. 44/2014, privind 
acordarea unor facilităţi fiscale; 

Anularea cotei de 73% din obligaţiile de plată accesorii. 
Obligaţiile de plată accesorii sunt aferente: 

a) Obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv; 
b) Obligaţiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin 

declaraţie rectificativă depusă până la data de 31 martie 2016 inclusiv, prin care se 
corectează obligaţiile de plată principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015 
inclusiv, şi care se sting până la data de 31 martie 2016 inclusiv; 

c) Obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la data de 30 
septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată. 



3. PROCEDURA DE ACORDARE A AMÂNĂRII LA PLATĂ 
Contribuabilii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată 

accesorii vor depune la registratura Primăriei Buftea sau prin poştă cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire o notificare privind intenţia de a beneficia de 
prevederile O.U.G nr. 44/2015, până la data de 30.06.2015. 

Notificarea va cuprinde datele de identificare ale contribuabilului (denumirea/numele 
şi prenumele acestuia, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax, 
adresa de e-mail), obiectul notificării, data şi semnătura contribuabilului. 

În baza notificării primite, compartimentul din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului va emite şi comunica contribuabilului Decizia de amânare la plată a obligaţiilor 
de plată accesorii, în termen de maxim 15 de zile de la data depunerii notificării, conform 
Anexei nr. 1. 

Totodată, i se vor comunica contribuabilului condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească, pentru a beneficia de anularea cotei de 73% din majorările de întârziere. 

4.PROCEDURA DE ACORDARE A ANULĂRII OBLIGAŢIILOR DE PLATA ACCESORII 

4.1. Anularea obligaţiilor de plată se solicită de către contribuabili, inclusiv de către cei 
care au depus notificare privind amânarea la plată, în baza unei cereri depusă la registratura 
Primăriei oraşului Buftea sau comunicată prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire până la data de 30 iunie 2016 inlusiv, sub sancţiunea decăderii. 

4.2 Cererea de anulare cuprinde: datele de identificare ale contribuabilului 
(denumirea/numele si prenumele acestuia, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, 

numărul de telefon/fax, adresa de e-mail), obiectul cererii, data si semnatura contribuabilului. 
Cererea poate fi depusă de către contribuabili după îndeplinirea cumulativă a 

următoarelor condiţii: 

a) toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv amenzi 
contravenţionale aflate în debit, se sting integral până la data de 31 martie 2016, inclusiv; 

b) toate obligaţiile de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin 
declaraţie rectificativă depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv, prin care se 
corectează obligaţiile de plată principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015 
se sting integral până la data de 31 martie 2016, inclusiv; 

c) o cotă de 27% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale 
restante la data de 30 septembrie 2015 inclusiv, existente în evidenţa fiscală la data stingerii 
obligaţiilor de plată principale, se stinge până la data de 30 iunie 2016, inclusiv; 

d) o cotă de 27% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale 
cu termene de plată până la data de 30 septembrie 2015 inclusiv, şi stinse până la această 
dată, se stinge până la data de 30 iunie 2016, inclusiv; 

e) o cotă de 27% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată declarate 
suplimentar de contribuabil prin declaraţie rectificativă depusă până la data de 31 martie 
2016, inclusiv, prin care se corectează obligaţiile de plată principale cu scadenţe anterioare 
datei de 30 septembrie 2015 inclusiv, se stinge până la data de 30 iunie 2016, inclusiv; 

f) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 
2016, inclusiv; 

g) contribuabilul sa aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii 
cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, 
pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile au fost stabilite din oficiu, 
prin decizie de impunere. 



4.3. În baza cererii de anulare a accesoriilor, compartimentul competent din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, analizează în termen de cel mult 15 zile de la data 
înregistrării dosarului, îndeplinirea condiţiilor legale şi întocmeşte un referat cu propunerea 
de acordare/ neacordare a facilităţilor fiscale ce va fi supus spre aprobare Primarului oraşului 
Buftea, fără a fi necesară aprobarea fiecarei cereri prin hotărâre a Consiliului local. În baza 
referatului aprobat de către Primarul oraşului Buftea, se va emite Decizia de anulare a 
accesoriilor sau Decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, conform 
Anexei nr. 2, respectiv Anexei nr. 3, care se va comunica contribuabilului. 

Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, 
compartimentul competent din cadrul aparatului de specialitate al primarului, audiază 

contribuabilul, ocazie cu care îi comunică condiţiile ce nu au fost îndeplinite. 

5.DISPOZIŢII FINALE 

5.1. Pentru a beneficia de scutirea prevazută în prezentul regulament, contribuabilii 
persoane juridice, vor depune cererea însoţită de copii ale documentelor: 

Codul unic de înregistrare fiscală; 
Situaţiile financiare pentru perioda 2013 - 2014 - 2015; 

5.2.Deciziile prevăzute la punctele 3 şi 4 (Anexele 1-3), se emit de către organul fiscal 
competent în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului iar un 
exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. 

5.3.În vederea depunerii notificării prevăzute la punctul 3, organele fiscale 
competente înştiinţează şi îndrumă contribuabilii care înregistrează obligaţii de plată la 
30.09.2015 inclusiv, potrivit art.? din Codul de Procedură Fiscală, Rolul activ al organului 
fiscal. 

5.4.Prezenta procedură are ca Anexe următoarele: 
• Decizie de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii - Anexa nr. 1 
• Decizie de anulare a obligaţiilor de plată accesorii - Anexa nr. 2 
• Decizie de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii - Anexa nr. 3 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MANEAADRJ 

\i 
V 



ANEXA NR. 1 la Procedura de acordare a facilităţilor fiscale aprobată prin H.C.L. nr ........ . 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 
E-mail: contact@primariabuftea.roWeb: www.primariabuftea.ro 

Biroul Impozite si Taxe Locale 
Nr ..................... . 

DECIZIE 
nF AMANARF LA PLAT<\ A ORLIGAŢHLOR nF PLATA ACf'FSORH 

Date de identificare a contribuabilului ......................................................... .. 
Denumire/Numele şi prenumele ................................................................. . 
Adresa ............................................................................................... . 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015, privind 
acordarea unor facilităţi fiscale şi ale Hotărârii Consiliului Local Buftea nr ........................ , 

Având în vedere Notificarea nr ...................... din data de .............................................. , 

înregistrată la Primăria oraşului Buftea sub nr .................. din data de .................................. .. 
Luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 44/2015, privind acordarea unor facilităţi fiscale şi ale Hotărârii Consiliului Local 

Buftea nr. ........................ , 
Se emite următoarea 

DECIZIE: 

1.Se acordă amânarea la plată a majorărilor de întârziere, aferente obligaţiilor principale de plată cu 
termene până la data de 30 septembrie 2015, reprezentând: 

Nr. crt Denumirea obligaţiei de plată Majorări de întârziere 

1. ......................... ······················· 
Total general ................... 

Prezenta Decizie de amânare este valabilă până la data comunicării Deciziei de anulare a 
accesoriilor/ a deciziei de respingere a cererii de anulare accesoriilor, după caz, sau până la data 
de 30 iunie 2016, în cazul în care nu depuneţi cerere de anulare a accesoriilor. 

Împotriva prezentei Decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. 
Contestaţia se depune la compartimentul emitent al deciziei. 

PRIMAR SEFBIROU REFERENT 



ANEXA NR. 2 la Procedura de acordare a facilitaţilor fiscale aprobată prin H.C.L. nr ........ . 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 
E-mail: contact@primariabuftea.roWeb: www.primariabuftea.ro 

Biroul Impozite si Taxe Locale 
Nr ..................... . 

DECIZIE 
DE ANULARE A OIH.IGAŢHLOR DF PLATt\ ACCESORII 

Date de identificare a contribuabilului ...................................................... . 
Denumire/Numele şi prenumele ............................................................. . 
Adresa .......................................................................................... . 

În temeiul art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015, privind acordarea 
unor facilităţi fiscale şi al Hotărârii Consiliului Local Buftea nr ......................................... , 

Luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2015, privind acordarea unor facilităţi fiscale şi ale Hotărârii Consiliului Local 
Buftea nr. ..................... , 

Având în vedere Referatul aprobat de către Primarul orasului Buftea, 
Se emite următoarea 

DECIZIE: 

1.Se acordă anularea unei cote de 73% din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor principale 
de plată cu termene până la data de 30 septembrie 2015, reprezentând: 

Nr. crt Denumirea Majorări de Nr. şi data deciziei de amânare la 
obligaţiei de plată întârziere plată 

1. ................. ..................... . .......................... 

Total general ............... ............... 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. 
Contestaţia se depune la compartimentul emitent al deciziei. 

PRIMAR SEFBIROU REFERENT 



ANEXA NR. 3 la Procedura de acordare a facilităţilor fiscale aprobată prin H.C.L. nr ........ . 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

Piata Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 
E-mail: contact@primariabuftea.ro Web: www.primariabuftea.ro 

Biroul Impozite si Taxe Locale 
Nr ..................... . 

0Ff'T7TF 

DE RESPINGERE A CERERII DE ANULARE A OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ 
ACCESORII 

Date de identificare a contribuabilului ........................... . 
Denumire/Numele şi prenumele ................................... . 
Adresa ................................................................. . 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015, privind 
acordarea unor facilităţi fiscale, şi ale Hotărârii Consiliului Local Buftea nr ............................ , 

Având în vedere: 
cererea dumneavoastră nr ...................... din data de ........................... , înregistrată sub 

nr. ...................... din data de ............................ . 
Referatul aprobat de către Primarul orasului Buftea 

Luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2015, privind acordarea unor facilităţi fiscale şi ale Hotărârii Consiliului 
Local Buftea nr ....................... , 

Se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii. 

Motivul de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii: 

Temeiul de drept 

Menţiuni privind audierea contribuabilului: 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. 
Contestaţia se depune la compartimentul emitent al deciziei. 

PRIMAR SEFBIROU REFERENT 


