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HOTĂRÂRE
Privind complectarea Hotararii nr 41/2011 a Consiliului Local Otelec

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 , si a 
Ordinului Administraţie Publica nr 259/2011 .

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 si a 
Ordinului Administraţie Publica nr 259 publicat in Monitorul Oficial nr. 
838 din 25 noiembrie 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 si a Ordinului Administraţie Publica nr 259 
/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 insusesc prevederile Ordinului Administraţie Publica nr 259 
/2011 prin care acorda pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente 
obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 
următoarelor facilitati:

a.) anularea unei cote de 50% din majorarile de întârziere aferente 
acestor obligaţii fiscale principale, daca obligaţiile principale si cota de
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50% din majorarile de întârziere , calculate pana la data plaţii , sunt 
stinse prin plata sau compensare pana la data de 31 decembrie 2011;

b.) anularea unei cote parte de 25% din majorarile de întârziere 
aferente acestor obligaţii fiscale principale, daca obligaţiile principale si 
cota de 75% din majorarile de întârziere , alculate pana la data plaţii 
sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 30 iunie 2012 .

Art.2. - (1) Prin obligaţii fiscale principale restante la data de 31 
august 2011 se intelege obligaţiile fiscale cu termene de plata scadente 
pana la data de 31 august 2011 si neachitate pana la aceasta data.

(2) Prin obligaţii fiscale principale restante, in sensul art. 1, se intelege 
si sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor 
pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda 
este suspendata. In acest caz, data exigibilităţii este:

a)data comunicării actului de individualizare a amenzii, in cazul 
amenzilor stabilite de organele fiscale din cadrul organelor competente;

b)data primirii titlurilor executorii, in cazul amenzilor stabilite de alte 
institutii si transmise organelor competente in vederea executării;

c)data ramanerii definitive si irevocabile a hotararilor ce au ca obiect 
contestarea unor amenzi.

Art. 3. - Facilitatile prevăzute la art. 1 nu se acorda pentru 
obligaţiile fiscale stinse prin poprire sau sume încasate din valorificarea 
bunurilor sechestrate.

Art. 4. - (1) In vederea acordarii facilitatii prevăzute la art. 1, 
contribuabilii pot depune o cerere prin care solicita o situatie a obligaţiilor 
fiscale de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse, precum si a celor care 
intra sub incidenţa facilitatii.

(2) In termen de 5 zile de la data depunerii cererii, organul fiscal 
competent comunica contribuabilului situatia prevăzută la alin. (1).

(3) De la data comunicării situatiei prevăzute la alin. (1), se pot stinge 
prin plata sau compensare obligaţiile principale si cota de majorari de 
întârziere aferenta acestora, cu respectarea prevederilor art. 114 si 1_1J5 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, denumita in 
continuare Codul de procedura fiscala, iar, in cazul stingerii, organul 
fiscal competent întocmeşte borderoul de scădere.

(4) In cazul in care contribuabilul achita obligaţiile fiscale principale la 
data de 31 august 2011 si cota de accesorii aferente acestora, stabilite 
conform art. 2, cu respectarea prevederilor art. 114 si 115 din Codul de 
procedura fiscala, organul fiscal competent verifica îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 si emite, dupa 
caz:
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a)decizia de anulare a cotei de 50% din majorarile de întârziere 
calculate pana la data plaţii, aferente obligaţiilor fiscale principale 
restante la data de 31 august 2011 si achitate pana la data de 31

b)decizia de anulare pentru 25% din majorarile de întârziere 
calculate pana la data plaţii, aferente obligaţiilor fiscale principale 
restante la data de 31 august 2011 si achitate pana la data de 30 iunie 
2012 .

(5) Decizia prevăzută la alin. (4) se intocmeste in doua exemplare, 
din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se 
arhiveaza la organul competent.

Art. 5. - Co ntribuabililor care nu au depus cererea prevăzută la art. 
5 alin. (1), dar sting prin plata sau compensare toate obligaţiile de 
plata si solicita acordarea facilitatii prevăzute la art. 2 prin depunerea 
unei cereri la organul competent, pana la data de 31 decembrie 2011, 
respectiv 30 iunie 2012, dupa caz, le sunt aplicabile dispoziţiile art. 5 
alin. (4) si (5), in mod corespunzător. In acest caz, contribuabilul poate 
solicita restituirea sumelor ce formeaza obiectul facilitatii prevăzute la 
art. 2, in conformitate cu art. 117 din Codul de procedura fiscala. 
Art.6 . Prezenta hotarare se comunica :

Institutiei Prefectului judeţul Timiş.
Compartimentul buget-finanţe-contabilitate;
Se publica prin afişare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA

decembrie 2011;

Consilier

CONTRASEMNEAZA
Secretar
Talpai Gabor lanos
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