
 

 

ROMÂNIA                    Anexa nr. 1 la 

JUDEȚUL GALAȚI                   H.G. 831/2022 

COMUNA IVEȘTI 

PRIMAR, 

Nr. 8485/28.09.2022 

 

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 

 

Astăzi, 28.09.2022, Primăria comunei Ivești, anunță deschiderea procedurii de transparență 

decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 

acordarea facilităților fiscale cu privire la plata majorărilor de întârziere privind obligațiile bugetare, constând în 

impozite şi taxe locale, redevențe si chirii datorate bugetului local de catre persoanele fizice care au calitatea 

de contribuabili pe raza UAT comuna Iveşti, judeţul Galaţi în anul 2022 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include: 

- Referat de aprobare, nr. 8.480 din 27.09.2022 

- Raport de specialitate, nr. 8.481 din 27.09.2022 

- Procedura privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor 

bugetare constând în impozite și taxe locale, chirii, redevențe și alte obligații de plată datorate 

bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugtului local pe 

raza administrative teritorială a comunei Ivești 

Documentația poate fi consultată: 

• pe pagina de internet a instituției, la www.comunaivestiprimar.ro  

• la sediul instituției, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 451 

• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu 

publicul al instituției. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 12.10.2022  

 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: ivesti@gl.e-adm.ro; 

 prin poștă, pe adresa Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 451, comuna Ivești, județul Galați;  

 la sediul instituției, la Registratură, la adresa Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 451, comuna Ivești, 

județul Galați, între orele 08:00 – 16:00. 

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind: 

acordarea facilităților fiscale cu privire la plata majorărilor de întârziere privind obligațiile bugetare, constând în 

impozite şi taxe locale, redevențe si chirii datorate bugetului local de catre persoanele fizice care au calitatea 

de contribuabili pe raza UAT comuna Iveşti, judeţul Galaţi în anul 2022” 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a 

instituției, la linkul: https://www.comunaivestiprimar.ro/informatii-de-interes-public/transparenta-decizionala  

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată tot în scris.  

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată 

public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal 

constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 09.11.2022, excepție făcând 

prevederile art.5, alin.13 din Legea 52/2003 cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 

0236866004, e-mail: ivesti@gl.e-adm.ro , persoană de contact: Tăbăcaru George Daniel.  

 

P R I M A R , 

           Gheoca Maricel 

http://www.comunaivestiprimar.ro/
https://www.comunaivestiprimar.ro/informatii-de-interes-public/transparenta-decizionala
mailto:ivesti@gl.e-adm.ro


 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

Proiect de hotărâre  Nr. 8.480 
Din 27.09.2022 

 
Privind: acordarea facilităților fiscale cu privire la plata majorărilor de întârziere privind obligațiile bugetare, 
constând în impozite şi taxe locale, redevențe si chirii datorate bugetului local de catre persoanele fizice care 
au calitatea de contribuabili pe raza UAT comuna Iveşti, judeţul Galaţi în anul 2022 

Iniţiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.480 din 27.09.2022 

 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de…….; 
 Având în vedere referatul de aprobare al d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi, 
iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrat sub nr. 8.480 din 27.09.2022. 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 8.481 din 27.09.2022. 
 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi economico-
financiare; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţia mediului şi turism 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, culte, 
învăţământ, tineret și sport; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie socială, protecţie 
copii, sănătate și familie; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică şi de 
disciplină; 

Având în vedere art. 185, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare 
 Având în vedere prevederile art.129 alin.(4) lit.”c” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.16, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 27 din Legea nr. 273 din 
2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 – Se aprobă scutirea de la plata obligațiilor bugetare accesorii reprezentate de majorări de 

întârziere prevăzute în articol 2 din prezenta, a  contribuabililor persoane fizice, dacă sunt  îndeplinite 
cumulativ următoarele condiții: 

a) Au achitat integral până la data de 31.12.2022 obligațiile fiscale principale restante, constând în 
impozite și taxe locale, chirii, redevențe, amenzi contravenționale și alte obligații la bugetul local 
aferente anilor precedenți, precum și debitele aferente anului fiscal 2022. 

b) Au achitat integral de la intrarea în vigoare a prezentei sumele reprezentând amenzi exigibile de orice 
fel, cu excepția celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat 
amenda este suspendată. 
Art.2 – Se aprobă procedura de aplicare a facilităților fiscale cu privire la plata majorărilor de 

întârziere privind obligațiile bugetare constând în impozite și taxe locale, chirii, redevențe, amenzi 
contravenționale și alte obligații la bugetul local datorate de către persoane fizice care au calitatea de 
contribuabili pe raza UAT Comuna Ivești, în anul 2022, conform anexei nr. 1, parte integrantă la prezenta.  

Art.3.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri.    
 Art.4.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre celor 
interesaţi.  
 
                                  INITIATOR,                                                           Contrasemneaza pentru legalitate, 
                                P R I M A R,                                                                    SECRETAR GENERAL 
                                Gheoca Maricel                                                                      Toma Zanfirica 

 
 



 

 

ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
PRIMAR 
Nr .  8.480 din 27.09.2022 

 
REFERAT APROBARE 

 
La proiectul de hotărâre privind acordarea facilităților fiscale cu privire la plata majorărilor de 

întârziere privind obligațiile bugetare, constând în impozite şi taxe locale, redevențe si chirii 

datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili pe raza 

UAT comuna Iveşti, judeţul Galaţi în anul 2022 

   

           Având în vedere prevederile art. 185, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: 

"(1) La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru 

obligaţiile fiscale restante următoarele înlesniri la plată: 

c) scutiri sau reduceri de majorări de intârziere." 

Văzând Raportul de specialitate nr. 8.481 din 27.09.2022 întocmit de către Serviciul 

Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite si taxe din cadrul Primăriei comunei Iveşti, 

întemeiat pe prevederile legale mentionate mai sus, prin care se susţine aprobarea acordării de 

scutiri în anul fiscal 2022 pentru majorările de întârziere, calculate ca urmare a neplăţii impozitelor 

aferente clădirilor, terenurilor intravilane şi extravilane, mijloacelor de transport, a taxelor locale 

şi a taxelor speciale, a chiriilor şi a redevenţelor datorate bugetului local al comunei Iveşti de 

către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Iveşti. 

Având în vedere faptul că gradul de colectare a creanțelor bugetare este afectat de 

majorările de întârziere aplicate contribuabililor, stimularea achitării voluntare a obligațiilor de plată 

restante la buget  prin scutirea de la plată a obligațiilor bugetare accesorii reprezentate de majorări 

de întârziere reprezintă o pârghie menită să conducă la creșterea încasărilor bugetare. 

În vedere depăşirii de către contribuabilii persoanele fizice de pe raza comunei Iveşti a 

dificultăţilor generate în principal de lipsa disponibilităţilor băneşti, dar şi în scopul prevenirii, pe 

de o parte, a formării de noi datorii de către aceştia, precum şi în scopul incurajării achitării 

obligaţiilor fiscale către bugetul local, consider că măsura scutirii de la plata majorărilor de 

întârziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redevenţelor si altor obligaţii de plată 

datorate bugetului local este mai mult decât justificată. 

Numărul estimat al beneficiarilor facilității fiscale este de ...., valoarea totală  a scutirii ce 

poate fi acordată în temeiul acestei hotătâri este de..lei 

Perioada pentru care am iniţiat prezentul proiect de hotărâre este începând cu data adoptării  

hotărârii şi va produce efecte până la data de 31.12.202. 

Faţă de cele mai sus menţionate propun spre dezbatere şi adoptare prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

 

P R I M A R , 

         Gheoca Maricel 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite si taxe 
Nr. 8.481 din 27.09.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind acordarea facilităților fiscale cu privire la plata majorărilor de 

întârziere privind obligațiile bugetare, constând în impozite şi taxe locale, redevențe si chirii 

datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili pe raza 

UAT comuna Iveşti, judeţul Galaţi în anul 2022 

Proiectul de hotărâre vizează acordarea scutirii de la plată a obligațiilor fiscale accesorii 

reprezentate de penalități de întârziere persoanelor fizice care au calitatea de contribuabili și 

îndeplinesc următoarele condiții: 

d) Au achitat integral până la data de 31.12.2022 obligațiile fiscale principale restante, 

constând în impozite și taxe locale, chirii, redevențe, amenzi contravenționale și alte obligații 

la bugetul local aferente anilor precedenți, precum și debitele aferente anului fiscal 2022. 

e) Au achitat integral de la intrarea în vigoare a prezentei sumele reprezentând amenzi 

exigibile de orice fel, cu excepția celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea 

actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată. 

Scopul adoptării hotărârii este reprezentat de creșterea gradului de încasare a veniturilor, în 

vederea asigurării disponibilului necesar acoperirii cheltuielilor de funcționare și/dezvoltare ale 

bugetului local al comunei Ivești. 

Temeiul juridic al proiectului de hotărâre il constituie art.185 alin.1 lit.”b” si alin.(6) din Codul 

de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

potrivit căruia: 

 ”(1) La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda 

pentru obligaţiile fiscale restante următoarele înlesniri la plată:  

a) eşalonări şi/sau amânări la plata obligaţiilor fiscale, precum şi a obligatiilor bugetare 

prevăzute la art. 184 alin. (5);  

b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere. (...) 

(6) Prin hotărâre a autorităţii deliberative se aprobă procedura de acordare a înlesnirilor 

la plată. ”  

Având în vedere cele expuse anterior, propunem aprobarea scutirii de la plată a majorărilor 

de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite, taxe locale, redevențe și chirii 

datorate bugetului local ajunse la scadență și datorate de către persoane fizice care au calitatea de 

contribuabili pe raza Unității Administrativ Teritoriale Comuna Ivești, în conformitate cu procedura 

prezentată în anexa nr. 1 la prezentul raport. 

 

      ŞEF SERVICIU,                                                     Inspector de specialitate, 

         Barbu Corina-Ionela                                                          Anton Cristina 

 

 

 



 

 

Anexa nr. la H.C.L.  nr. 
 

PROCEDURA 
privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor 

bugetare constând în impozite și taxe locale, chirii, redevențe și alte obligații de plată 
datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili 

ai bugtului local pe raza administrative teritorială a comunei Ivești 
 
 
ART. 1 Dispoziții generale 
 
(1).Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri datorează majorări de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale, 
respectiv impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor, altor obligații restante la plată, 
datorate bugetului local calculate în limita termenului de prescripție prevăzut de actele 
normative în vigoare. 

(2).Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a comunei Ivești și 
va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local alcomunei Ivești. 
 

ART. 2 Obiectivul și scopul procedurii 
 
Obiectivul prezentei proceduri constă în atragerea cu celeritate de venituri la bugetul 

local, precum și în respectarea principiului egaliotății de tratament, respectiv stabilirea în 
mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale persoanelor 
fizice. 

 
ART. 3 Durata de aplicare a procedurii 
 

           (1).Prezenta procedură se adresează contribuabililor persoane fizice care la data 
intrării în vigoare a prezentei proceduri și pe perioada derulării ei, respectiv până la data de 
30.12.2022, data limită de achitare a obligațiilor principale, au evidențiate în rolul fiscal 
impozite și taxe locale, chirii, redevențe, alte obligații la bugetul local și/sau majorări de 
întârziere aferente dtorate bugetului local al comunei Ivești. 

(2).Scutirea se aplică majorărilor de întârziere aferente obligațiilor principale datorate 
până la data de 30.12.2022, astfel: 100% scutire la plata majorărilor de întârziere aferente 
obligațiilor bugetare principale(impozite și taxe locale, chirii, redevențe, alte obligații la 
bugetul local, dacă obligațiile bugetare principale vor fi achitate până la data de 30.12.2022, 
inclusiv rata scadentă la 31.12.2022 și sumele datorate cu titlu de amenzi exigibile, luate în 
debit până la data de 31.12.2022. 

 
ART.4. Beneficiarii și bugetul estimat 
 
(1).Numărul de beneficari estimat este de circa  aaa  persoane fizice, plătitori de 

impozite și taxe, chirii, redevențe și alte venituri la bugetul local. 
(2).Valoarea totală estimată a scutirii care va fi acordată în cadrul prezentei 

proceduri, pe toată durata de aplicare a acesteia, este de aproximativ bbb pentru persoane 
fizice, reprezentând impozite și taxe locale, chirii, redevențe, amenzi contravenționale și 
alte venituri la bugetul local. 

 
 
 
 



 

 

ART. 5 Condiții de eligibilitate a procedurii 
 
(1).Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură sunt cele prevăzute de Codul 

de procedură fiscală, în cuprinsul art. 185, alin. (1), lit. b), respectiv scutiri la plata 
majorprilor/penalităților de întârziere aferente obligațiilor principale, respectiv impozite și 
taxe locale, chirii, redevențe, alte obligații la bugetul local. 

(2).Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele fizice care 
sting integral, până la data de 30.12.2022, obligațiile principale, constând în impozite și taxe 
locale, chirii, redevențe, amenzi contravenționale și alte obligații la bugetul local, exigibile la 
data de 30.12.2022, datorate bugetului local și depun cerere până la data de 30.12.2022 
pentru a beneficia de aceste facilități. În acest caz, persoanele fizice beneficiază de 100% 
scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor principale. 

 
ART. Modalitatea de implementare a procedurii 
 
(1).Pentru a beneficia de scutirea prevăzută în prezenta procedură, contribuabilii 

persoane fizice vor depune, până la data de 30.12.2022 la Registratura Primăriei 
comunei Ivești o cerere temeinic justificată, la care se vor anexa următoarele: 

-copie după actul de identitate al contribuabilului 
-dovada achitării obligațiilor principale pentru care se solicită scutirea. 
(2).Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cunatumul 

majorărilor de întârziere aferente impozitului, taxei, chiriei, redevenței sau altui venit la 
bugetul local, achitate integral, în condițiilor prezentei proceduri. 

(3).Cererea și documentația privind scutirea la plata majorărilor de întârziere 
aferente obligațiilor principale datorate bugetului local va fi analizată în termen de 5 zile de 
la data înregistrării ei de către Biroul Impozite și Taxe din cadrul Primăriei comunei Ivești. 

(4).Biroul Impozite și Taxe verifică îndeplinirea condiției privind achitarea integrală la 
data solicitării, a impozitelor și taxelor locale, a chiriilor, redevențelor, amenzilor 
contravenționale și a altor obligații datorate bugetului local, cererea depusă și respectarea 
oricărei alte prevederi a prezentei proceduri. 

(5) În urma analiei efectuate, se întocmește un referat de către Biroul Impozite și 
Taxe privind acordarea sau neacordarea scutirii. Documentația împreună cu referatul va fi 
înaintată spre aprobarea Primarului Comunei Ivești, fără a fi necesară aprobarea fiecărei 
cereri prin hotărârea consiliului local. În baza referatului de acordare/neacordare va fi emisă 
de către Biroul Impozite și Taxe decizia privind acordarea/neacordarea scutirii. 

(6) Operarea efectivă a facilităților acordate va fi efectuată pe baza referatului 
aprobat de către primar și a deciziei de calcul a majorărilor de întârziere aferente 
impozitelor, taxelor, chiriilor, redevențelor și altor taxe pentru care sunt îndeplinite condițiile 
din prezenta procedură, după care vor fi scăzute din evidențele fiscale, despre acest lucru 
fiind înștiinșate persoanele fizice, care au depus cererea. 

(7) În cazul în care persoanele fizice nu sunt eligibile raportat la prezenta procedură, 
Biroul Impozite și taxe va comunica în scris acest lucru. 

 
 
    P R I M A R,                                                         Secretarul Comunei Ivești 
Gheoca Maricel                                                                     Toma Zanfirica 

 


