
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
de acordare a scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor 
bugetare constând în impozite şi taxe locale, chirii redevenţe şi a altor obligaţii la 

bugetul local datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai 
bugetului local al comunei Coşna, pentru anul 2018

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului, înregistrată Ia nr.1973 din 26.03.2018, prezentată 

de domunul Pardău Ga vrii, primarul comunei Coşna, Judeţul
- raportul compartimentului financiar contabil, gestionare bunuri, impozite şi taxe, 

asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, înregistrat sub 
nr.1974 din 26.03.2018;

-raportul comisiei pe domenii pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism, din cadrul consiliului local Coşna , înregistrat sub 
nr.2092 din 30.03.2018;

în conformitate cu prevederile art.185 alin.(l), lit.b), alin.(6) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare ;

în temeiul, art.36 alin.(l) alin.(2) lit.b şi alin.(4) lit.c, art 45 alin.(2) lit.c şi a art.115 
alin.(l) lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.l Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor 

bugetare constând în impozite şi taxe locale, chirii, redevenţe, şi a altor obligaţii la bugetul 
local, datorate de către persoanele juridice , care au calitatea de contribuabili ai bugetului 
local al comunei Coşna, pentru anul 2018, conform procedurii prevăzute în Anexa, care face 
parte din prezenta hotărâre.

Art.2.Procedura menţionată la art.l al prezentei hotărâri intră în vigoare pe data de 
01.04.2018 şi îşi pierde valabilitatea pe data de 30.06.2018.

Art.3. Primarul comunei prin compartimentul financiar-contabil al Primăriei comunei 
Coşna va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar prin grija secretarului comunei 
se va face cunoscută celor în drept şi se va înaintată Instituţiei Prefectului- Judeţul Suceava 
pentru control de legalitate.

ţ!
PREŞEDINTE DE ŞEDJNŢÂ^ ' '

Ivan Iliuţă
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CONTRASEMNEAZA,
Secretarcomună:



Anexa Ia HCL nr.¿S din 30.03.2018

PROCEDURA
de acordare a scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare 
constând în impozite şi taxe locale, a chiriilor redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local 
datorate de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al

comunei Coşna

Art.l. Dispoziţii generale

Prezenta procedură se aplică persoanelor juridice care la data intrării în vigoare a prezentei 
proceduri datorează majorări de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale, respectiv 
impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor, altor obligaţii restante la plată, datorate bugetului 
local calculate în limita termenului de prescripţie prevăzut de actele normative în vigoare.

Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ- teritorială a comunei Coşna şi va fi adoptată 
prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Coşna.

Art.2.0biectivul şi scopul procedurii
Obiectivul prezentei proceduri constă în atragerea cu celeritate de venituri la bugetul local 

precum şi în respectarea principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirea în mod 
nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale persoanelor juridice. 
Art.3.Durata de aplicare a procedurii

Prezenta procedură se adresează contribuabililor persoane juridice care la data intrării în 
vigoare a prezentei proceduri 01.04.2018 şi pe perioada derulării ei, respectiv 30.06.2018.

Scutirea se aplică majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor principale datorate la 
30.06.2018 astfel : 100% scutire Ia plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare 
principale (impozite şi taxe locale, chirii, redevenţe, alte obligaţii la bugetul local,dacă obligaţiile 
bugetare principale vor fi achitate integral, dar nu mai târziu de 30.06.2018.
Art.4 .Beneficiarii şi bugetul estimat
Beneficiarii sunt persoane juridice plătitori de impozite şi taxe, chirii , redevenţe şi alte venituri la 
bugetul local.

Valoarea totală estimată a scutirii care va fi acordată în cadrul prezentei proceduri, pe toată 
durata de aplicare a acesteia este de aproximativ 148847 lei pentru persoane juridice, reprezentând 
impozite/taxe, redevenţe şi alte venituri la bugetul local.
Art.5.Condiţii de eligibilitate a procedurii

Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură sunt cele prevăzute de Codul de procedură 
fiscală, în cuprinsul art.185, alin (1) Iit.b), respectiv scutiri Ia plata majorărilor/ penalităţilor de 
întârziere aferente obligaţiilor principale, respectiv impozite şi taxe locale ,chirii, redevenţe, alte 
obligaţii la bugetul local.

Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele juridice care sting 
integral, până la data de 30.06.2018, obligaţiile principale, constând în impozite şi taxe locale, chirii 
.redevenţe şi alte obligaţii la bugetul local, exigibile Ia data de 30.06.2018, datorate bugetului local şi 
depun cerere până la data de 22.06.2018 pentru a beneficia de aceste facilităţi.



în acest caz, persoanele juridice beneficiază de 100% scutire de la plata majorărilor de 
întârziere aferente obligaţiilor principale.
Art.6. Modalitatea de implementare a procedurii

Pentru a beneficia de scutirea prevăzută în prezenta procedură, contribuabilii persoane juridice 
vor depune, până la data de 22.06.2018 la Registratura Primăriei comunei Coşna o cerere temeinic 
justificată, la care se vor anexa următoarele:
Copie după certificatul de înregistrare a contribuabilului -persoană juridică;
Dovada achitării obligaţiilor principale pentru care se solicită scutirea;

Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorărilor de 
întârziere aferente impozitului, taxei ,chiriei, redevenţei sau altui venit la bugetul local, achitate 
integral, în condiţiile prezentei proceduri.

Cererea şi documentaţia privind scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor 
principale datorate bugetului local va fi analizată în termen de 5 zile de la data înregistrării ei de către 
Compartimentul financiar contabil, gestionare bunuri, impozite şi taxe, asistenţă socială din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna.

Compartimentul financiar contabil verifică îndeplinirea condiţiei privind achitarea integrală la 
data solicitării, a impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor , redevenţelor şi a altor obligaţii datorate 
bugetului local, cererea depusă şi respectarea oricărei alte prevederi a prezentei proceduri.

în urma analizei efectuate, se întocmeşte un referat de către Compartimentul financiar-contabil 
privind acordarea sau neacordarea scutirii .Documentaţia împreună cu referatul va fi înaintată spre 
aprobare primarului comunei Coşna, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărârea 
consiliului local.

în baza referatului de acordare /neacordare va fi emisă de către compartimentul financiar -  
contabil decizia privind acordarea /neacordarea scutirii.

Operarea efectivă a facilităţilor acordate va fi efectuată pe baza referatului aprobat de către 
primar şi a deciziei de calcul a majorărilor de întârziere aferente impozitelor, taxelor, chiriilor 
,redevenţelor şi altor taxe pentru care sunt îndeplinite din prezenta procedură ,după care vor fi scăzute 
din evidenţele fiscale, despre acest lucru fiind înştiinţate persoanele juridice care au depus cererea.

în cazul în care persoanele juridice nu sunt eligibile raportat la prezenta procedură,


