
 

Anexa  la HCL nr.______din  30.06.2020 

 

PROCEDURA 

de acordare a scutirilor de la plata  majorărilor de întârziere  aferente obligațiilor bugetare 

constând în impozite și taxe locale, a chiriilor redevențelor  și altor obligații la bugetul local 

datorate de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului 

local al comunei Coșna 

 

Art.1. Dispoziții generale 

 Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice  care la data intrării în vigoare a prezentei 

proceduri 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. 

            Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ - teritorială a comunei Coșna și va fi 

adoptată prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Coșna. 

 

Art.2.Obiectivul  și scopul procedurii 

           Obiectivul prezentei proceduri constă în atragerea  cu celeritate  de venituri la bugetul local 

precum și în respectarea principiului egalității 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 

            Prezenta procedură se adresează contribuabililor persoane fizice  și juridice care la data 

intrării în vigoare a prezentei proceduri 01.07.2020 și pe perioada derulării ei, respectiv 30.09.2019.  

            Scutirea se aplică majorărilor de întârziere aferente obligațiilor principale datorate la 

30.09.2020 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 integral, dar nu mai târziu de 30.09.2020. 

Art.4 .Beneficiarii și bugetul estimat 

Beneficiarii sunt persoane fizice  plătitori de impozite și taxe, chirii , redevențe și 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 17 600 lei pentru  un număr de 115 persoane 

fizice,  și 25 persoane juridic cu aproximativ 32.000 lei reprezentând  majorări de întârziere aferente 

la impozite/taxe, redevențe și alte venituri la bugetul  local, care se aplică persoanelor fizice și 

juridice. 

Art.5.Condiții 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) lit. b), respectiv scutiri la plata majorărilor/ 

penalităților de întârziere aferente obligațiilor principale, respectiv impozite și taxe  locale ,chirii, 

redevențe, alte obligații la bugetul local. 

             Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele fizice și juridice care 

sting integral, până la data de  30.09.2020, obligațiile principale, constând în impozite și taxe locale, 

chirii ,redevențe și alte obligații la bugetul local, exigibile la data de 30.09.2020, datorate bugetului 

local și depun cerere  până la data de 30.09.2020 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.6. Modalitatea de implementare a procedurii 



             Pentru a beneficia de scutirea prevăzută în prezenta procedură , contribuabilii persoane 

fizice și juridice vor depune,  până la data de 30.09.2020  la Registratura Primăriei comunei Coșna o 

cerere temeinic  justificată, la care se vor anexa următoarele: 

Copie după certificatul de înregistrare a contribuabilului –persoană juridică; 

Copie după  actul de identitate - pentru persoane fizice; 

Dovada achitării obligațiilor principale pentru care se solicită scutirea; 

             Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul  majorărilor de 

întârziere aferente impozitului, taxei ,chiriei, redevenței sau altui venit la bugetul local, achitate 

integral, în condițiile prezentei proceduri . 

             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 Compartimentul financiar contabil, gestionare bunuri, impozite şi taxe, 

asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna. 

Compartimentul financiar contabil verifică îndeplinirea condiției privind achitarea integrală 

la data solicitării, a impozitelor și taxelor locale, a chiriilor , redevențelor și a altor obligații datorate 

bugetului local, cererea depusă și respectarea oricărei alte prevederi a prezentei proceduri. 

            În urma analizei efectuate, se întocmește un referat de către  Compartimentul financiar-

contabil privind acordarea sau neacordarea scutirii .Documentația împreună cu referatul va fi 

înaintată spre aprobare primarului comunei  Coșna, 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 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  din prezenta procedură, după care vor fi 

scăzute din evidențele fiscale, despre acest lucru  fiind înștiințate persoanele fizice care au depus 

cererea. 

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

compartimentul  financiar –contabil va comunica în scris acest lucru. 

 

PRIMAR,                                                                               Sef  Serviciu, 

Pardău Gavril                                                                        Todașcă Claudia 

Întocmit, 

Consilier, 

Doroftiese Gheorghe 

                                           

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  COȘNA 

CONSILIUL  LOCAL 

                                                                                                                                         Proiect 

H O T Ă R Â R E 

de acordare a scutirilor de la plata  majorărilor de întârziere   aferente obligațiilor bugetare constând 

impozitelor și taxelor locale, chiriilor redevențelor  și altor obligații la bugetul local datorate de către 

persoanele fizice și juridice  care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Coșna, 

pentru anul 2020 

              Consiliul local  al comunei Coșna, judeţul Suceava; 

              Analizând: referatul de aprobare  a primarului comunei Coșna, înregistrat la nr.2802 din 

19.05.2020; 

 -  analiza de oportunitate nr.2686 din 18.05.2020; 

             - raportul  de specialitate din cadrul compartimentului  financiar contabil, gestionare bunuri, 

impozite şi taxe, asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna, 

înregistrat sub nr.3414 din 19.06.2020; 

  - avizul 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 ; 

 - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului;  

        -   avizul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 

socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local ; 

              În conformitate cu prevederile  art.185 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, 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. 273/2006, privind finantele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

 -art.1 și art.2 alin.1 litera”h” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și 

completările ulterioare; 

  -prevederile H.G. nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor  art.5 lit.cc)”, art.139 alin.3 litera ”c” și art.196 alin.1 litera ”a” din 

Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.57/2019; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

              Art.1 Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor 

locale, chiriilor, redevenţelor, şi altor obligaţii la bugetul local, datorate de către persoanele fizice și 

juridice, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Coșna, pentru anul 2020, 

conform procedurii prevăzute în Anexa, care face parte din prezenta hotărâre. 

 Art.2.Procedura meționată la art.1 al prezentei hotărâri intră în vigoare pe data 01.07.2020 și 

își pierde valabilitatea pe data de 30.09.2020. 

            Art.3. Primarul comunei prin compartimentul financiar-contabil al Primăriei comunei Coșna 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar prin grija secretarului general al comunei se 

va face cunoscută celor în drept şi se va înaintată Instituţiei Prefectului- Judeţul Suceava pentru 

control de legalitate. 

INIȚIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE, 

PRIMAR, 

Gavril Pardău 

                                                           Avizat pentru legalitate, 

                                                               Secretar general al comunei 

                                                                    Mariana Ivan 

Nr.2801 din 19.05.2020 

 

  



 

      ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COȘNA 

Nr.2686 din 18.05.2020 

 

ANALIZA DE OPORTUNITATE 

   de acordare a scutirilor de la plata  majorărilor de întârziere   aferente obligațiilor bugetare 

constând în impozite și taxe locale, chirii redevențe  și a altor obligații la bugetul local 

datorate de către persoanele fizice și juridice  care au calitatea de contribuabili ai bugetului 

local al comunei Coșna, pentru anul 2020  

 

 

În conformitate cu prevederile art. 185, alin.(l), lit. b)  din Legea 207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală, organul fiscal poate acorda, la cererea temeinic justificată a contribuabilului, scutiri sau 

reduceri de majorări de întârziere. 

În momentul de față se înregistrează un număr de 64 persoane fizice  care datorează majorări de 

întârziere impozite și taxe la bugetul local al comunei Coșna. 

          În consecință este oportună aprobarea unui proiect de hotărâre având ca obiect scutire de la plata 

majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și  taxe, obligații 

de plată datorate bugetului local, în conformitate cu prevederile art. 185, alin.(l), lit. b)  din Legea 207/2015 

privind Codul de Procedură Fiscală. 

Pentru a beneficia de scutire, persoanele fizice vor depune o cerere însoțită de : 

-Copie după  CI; 

-Dovada achitării obligațiilor principale pentru care se solicită scutirea. 

Cererea va fi analizată, urmând a se întocmi un referat de către Compartimentul financiar contabil, 

gestionare bunuri, impozite şi taxe. Referatul va fi supus spre aprobare Primarului comunei Coșna, fără a fi 

necesară aprobarea în Consiliul Local. 

După aprobarea referatului, se va opera scăderea din evidențele fiscale a majorărilor de întârziere 

pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute in procedura de acordare. 

Pentru a beneficia de scutire, persoanele fizice vor depune o cerere însoțită de : 

-Copie după  Certificat fiscal; 

-Dovada achitării obligațiilor principale pentru care se solicită scutirea. 

Cererea va fi analizată, urmând a se întocmi un referat de către Compartimentul financiar contabil, 

gestionare bunuri, impozite şi taxe. Referatul va fi supus spre aprobare Primarului comunei Coșna, fără a fi 

necesară aprobarea în Consiliul Local. 

În urma verificărilor efectuate de către Compartimentul financiar contabil, gestionare bunuri, 

impozite şi taxe s-a constatat că numărul total estimat de persoane fizice posibili beneficiari de scutirea de 

la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare, valoarea totală a scutirii este 

de  49.600 lei . 

          Având în vedere cele prezentate vă rugăm să dispuneți în consecință. 

  

Consilier, 

Doroftiese Gheorghe 

 



 ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COȘNA 

Nr.2802 din 19.05.2020 

                                   REFEREAT DE APROBARE 

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: 

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

pentru obligațiile fiscale restante următoarele înlesniri la plată: 

b) scutiri s-au reduceri de majorări de întârziere.” 

Văzând  analiza de oportunitate, prin care se susține aprobarea acordării de scutiri în anul 

fiscal 2020 de la plata majorărilor de întârziere, calculate ca urmare a neplății impozitelor și taxelor 

datorate bugetului local al  comunei Coșna de către persoanele fizice  și juridice care au calitatea de 

contribuabili ai bugetului local al comunei Coșna. 

În același timp, se înregistrează în continuare debite către bugetul local, respectiv cca  115 

persoane fizice și 25 persoane juridice  ar beneficia de acordarea unei scutiri de la plata majorărilor 

de întârziere aferente obligațiilor fiscal datorate către bugetul local al comunei Coșna pentru anul 

2020. 

Obiectivul principal al prezentului proiect de hotărâre constă în stabilirea unor măsuri   de 

acordare a unei facilități fiscale prin care se urmărește stimularea achitării voluntar de către 

contribuabili a obligațiilor de plată restante la bugetul local, maximizarea încasărilor bugetare, 

atragerea cu celeritate de venituri la bugetul local prin acordarea de scutiri de la plata majorărilor de 

întârziere generate de neachitarea la termen a obligațiilor bugetare principale constând din 

impozite/taxă teren  deținute de unitățile administrativ teritoriale.  

În vedere depășirii de către contribuabilii persoanele fizice de pe raza comunei Coșna  a 

dificultăților generate în principal de lipsa disponibilităților bănești, dar și în scopul prevenirii pe de 

o parte, a formării de noi datorii de către aceștia, precum și în scopul încurajări achitării obligațiilor 

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

impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local este mai mult decât justificată. 

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

hotărârii și va produce efecte până la data de 30.09.2020. 

Față de cele mai sus menționate propun spre dezbatere și adoptare prezentul proiect de 

hotărâre. 

P R I M A R, 

         Gavril Pardău 

 

     

 

 



 

      ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COȘNA 

Nr.3414 din 19.06.2020 

R A P O R T DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre   de acordare a scutirilor de la plata  majorărilor de întârziere   

aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, chirii redevențe  și a altor 

obligații la bugetul local datorate de către persoanele fizice  și juridice care au calitatea de 

contribuabili ai bugetului local al comunei Coșna, pentru anul 2020  

 

 

 

Conform prevederilor art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare: 

“- alin. (1). - La cererea temeinic justificata a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda 

pentru obligațiile fiscale restante următoarele înlesniri la plata: 

        b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere 

- alin. (6) - Prin hotărâre a autorității deliberative se aproba procedura de acordare a înlesnirilor la 

plata”. 

Având in vedere: 

- prevederile legale mai sus menţionate; 

      -  art.139 alin.3 litera ”c” și art.196 alin.1 litera ”a” din Codul Administrativ aprobat prin 

Ordonanța Guvernului nr.57/2019; 

 

- situaţia creanțelor bugetului local, curente și restante, înregistrate de contribuabili persoane 

fizice  cu privire la impozite și taxe; 

- dificultățile financiare care au generat, în cazul persoanelor fizice acumularea de majorări de 

întârziere, pentru nerespectarea termenelor de plata scadente; 

- Supun spre aprobarea Consiliului Local Coșna posibilitatea de acordare de scutiri de la plata 

majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare, constând în impozitul/ taxa 

pe terenuri cu suprafețe de fond forestier deținute de către aceste pe teritoriul comunei Coșna ca 

urmare a neachitării acestora până la data de 30.09.2020, cu condiția achitării integrale a creanțelor 

curente și restante, datorate bugetului local până la data de 30.09.2020, cu respectarea prevederilor 

legale. 

          Având în vedere cele prezentate vă rugăm să dispuneți în consecință. 

  

Consilier, 

Doroftiese Gheorghe 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.2803 din 19.05.2020                                             Data afişării pe panou afişaj :19.05.2020 

 

A N U N Ţ 

 

 În conformitate cu prevederile legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: 

1.Proiect de hotărâre de acordare a scutirilor de la plata  majorărilor de întârziere aferente 

obligațiilor bugetare constând impozitelor și taxelor locale, chiriilor redevențelor  și altor obligații la 

bugetul local datorate de către persoanele fizice și juridice  care au calitatea de contribuabili ai 

bugetului local al comunei Coșna, pentru anul 2020.  

 

 Proiectul de act normativ mai sus amintit, cu documentaţia de bază pot fi consultat: 

 -la sediul Primăriei Coşna pe panoul de afişaj; 

 -la secretarul general al comunei Coşna; 

 Proiectul de act normativ se pot obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul 

registratură; 

 În conformitate cu prevederile art.7 alin.4 din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării şi 

până la data de 28.05.2020, se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de 

recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

 Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite: 

 -prin scrisori trimise prin poştă pe adresa Primăriei Coşna; 

 -depuse la secretarul comunei Coşna; 

 -persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi 

transmise în scris, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice:Ivan Mariana-

secretarul comunei Coşna. 

Dezbaterea publică a proiectului de act normativ se va organiza în condiţiile prevăzute de art.7 

alin.9 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată. 

Materialele transmise vor purta menţiune „Recomandare” la 1.Proiect de hotărâre de acordare a 

scutirilor de la plata  majorărilor de întârziere   aferente obligațiilor bugetare constând impozitelor și 

taxelor locale, chiriilor redevențelor  și altor obligații la bugetul local datorate de către persoanele 

fizice și juridice  care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Coșna, pentru anul 

2020.  

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

Nr.2803 din 19.05.2020   

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi data de mai sus 

 

                       Subsemnata Ivan Mariana, în calitate de secretar general al comunei Coşna, am 

procedat la afişarea anunţului privind 1.Proiect de hotărâre de acordare a scutirilor de la plata  

majorărilor de întârziere   aferente obligațiilor bugetare constând impozitelor și taxelor locale, 

chiriilor redevențelor  și altor obligații la bugetul local datorate de către persoanele fizice și juridice  

care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei Coșna, pentru anul 2020.  

 

 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Documentaţia proiectului de hotărâre a fost afişată pe panoul de afişaj al Primăriei comunei 

Coşna. 

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.3070 din 29.05.2020  

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi data de mai sus 

 

              Subsemnata Ivan Mariana, în calitate de secretar general  al comunei Coşna, am  constatat 

astăzi data de mai sus că nu s-au înregistrat propuneri, sugestii şi opinii la Proiect de hotărâre de 

privind acordare a scutirilor de la plata  majorărilor de întârziere   aferente obligațiilor bugetare 

constând impozitelor și taxelor locale, chiriilor redevențelor  și altor obligații la bugetul local datorate 

de către persoanele fizice și juridice  care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al comunei 

Coșna, pentru anul 2020.  

 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

  

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.2888 din 21.05.2020 

 

  Către, 

                    COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 

             Vă comunicăm proiectul de hotărâre privind acordare a scutirilor de la plata  majorărilor de 

întârziere   aferente obligațiilor bugetare constând impozitelor și taxelor locale, chiriilor redevențelor  și altor 

obligații la bugetul local datorate de către persoanele fizice și juridice  care au calitatea de contribuabili ai 

bugetului local al comunei Coșna, pentru anul 2020, cu întreaga documentație care a stat la baza 

elaborării acestuia, pentru care aveți obligația de a întocmi raportul la acest proiect de hotărâre  pe 

data de  20.06.2020. 

 

P R I M AR,                                                        SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Gavril Pardău                                                                                   Mariana Ivan 

 

Am primit azi 21.05.2020 

Proiectul  nr.2801/2020 cu documentația 

CONSILIER, 

Doroftiese Gheorghe 

 

  

  

   

        

  

 

 

 


