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HOTARARE
Privind acordarea de facilitati pentru plata obligaţiilor fiscale 

ca urmare a aplicarii prevederilor art.XI din Ordonanţa 30/2011

Consiliul local al comunei Otelec , judeţul Timiş;
Având in vedere
Referatul domnului primar ing.Szabo Csaba Zoltan cu privire la 

acordarea facilitati pentru plata obligaţiilor fiscale ca urmare a aplicarii 
prevederilor art.XI din Ordonanţa 30/2011 pe raza comunei Otelec ,

Tinand seama de Ordonanţa 30/2011 pentru modificarea si 
completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru 
reglemnetarea unor masuri financiar fiscale si Ordinul 2604/2011 privind 
aplicarea prevederilor art.XI din Ordonanţa Guvernului 30/2011;
Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 pentru buget finanţe, 
administrarea domeniului public si privat , valorificarea patrimonoului, 
realizarea lucrărilor publice , servicii către populaţie ,ordine publica , 
petitii si reclamaţii pentru proiectul de hotarare privind acordarea de 
facilitati pentru plata obligaţiilor fiscale ca urmare a aplicarii prevederilor 
art.XI din Ordonanţa 30/2011

în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin (2) lit. „b”, alin (4) lit. „c” şi art. 
45 alin (2) lit. „c” din Legea 215/2001 Legea administraţiei publice locale 
modificata si republicata :

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se acorda pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente 
obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 
acordarea următoarelor facilitati:

a.)anularea penalitatilor de intarziere, precum si anularea unei cote de 
50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligaţii fiscale 
principale, daca obligaţiile principale si dobânzile aferente acestora, 
administrate /stabilite sunt stinse prin plata sau compensare pana la 
data de 31 decembrie 2011;
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b.)reducerea cu 50% a penalitatilor de întârziere precum si reducerea 
cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor 
obligaţii fiscale principale, daca obligaţiile principale si dobânzile aferente 
acestora sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 30 iunie 
2012 .

Art.2 . Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului judeţul Timiş.
Compartimentul buget-finanţe-contabilitate;
Se publica prin afişare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
Consilier 
Bolbos Maria

Nr. M  /2011
Data : bo -______ 2011

CONTRASEMNEAZA
Secretar
Talpai Gabor lanos
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R E F E R A T
Privind nesemnarea Hotararii Consiliului Local Otelec nr.41 /2011

Subsemnatul Talpai Gabor lanos in calitate de secretar al comunei 
Otelec nu am semnat Hotararea Consilului Local Otelec nr 41/2011 
considerând a fii in neconcordanta cu reglementările in vigoare privind 
Legea 571 Codul Fiscal si prezint urmatoarele argumente in acest sens : 

-Ordonanţa nr. 30 pentru modificarea si completarea Legii nr 
571/2003 privind codul Fiscal, precum si pentru reglementarea unor 
masuri financiar- fiscale intradevar prevăd aceste masuri de acordare a 
unor facilitati fara insa a se specifica aria de aplicare a acestuia , ea 
fiind aparuta in 2 septembrie 2011 in MO 627/2011.

-Ordinul nr 2604 a Ministerului Finanţelor aparuta in MO 707/2011 
la data de 6 octombrie 2011 cu privire expresa la aplicarea 
prevederilor art XI din Ordonanţa nr 30/2011 pentru modificarea si 
completarea Legii nr 571/2003 privind codul Fiscal, precum si pentru 
reglementarea unor masuri financiar- fiscale la Art. 1 prezintă care sunt 
institutiile care pot acorda aceste facilitati printre care nu se gaseste 
Consilile Locale.

Secretar,
Gabor lanos
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