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PROCEDURA 

Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor 

bugetare constand in impozite sit axe locale ,datorate bugetului local a comunei Salcia Tudor de catre 

persoanele fizice  

 

Art.1- Dispozitii generale 

 

(1) Prezenta procedura se aplica persoanelor fizice care la data intrarii in vigoare a prezentei 

proceduri, datoreaza majorari/penalitati de intarziere bugetului local al comunei Salcia 

Tudor , judetul Braila pentru neachitarea impozitelor si taxelor locale la bugetul local , 

calculate in limita termenului de prescriptie prevazut de acte normative in vigoare. 

(2) Prezenta procedura nu se aplica pentru obligatiile fiscale stinse prin poprire sau sume 

incasate din valorificare a bunurilor sechestrate. 

 

Art.2- Obiectivul si scopul procedurii 

 

Obiectivul prezentei Proceduri consta in atragerea de venituri cu celeritate la bugetul 

local prin acordarea de scutiri la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor generate de 

neachitarea de catre persoanele fizice a impozitelor si taxelor locale , chiriilor, redeventelor, 

taxei de habitat si a altor obligatii la bugetul local . 

 

Art.3- Durata aplicarii procedurii 

 

  Prezenta procedura se aplica in perioada 01.04.2015-15.08.2015 pentru plata 

majorarilor /penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 31.03.2015 

stinse pana la data de 31.07.2015. 

 

Art.4- Conditii de eligibilitate a procedurii 

 

(1) Scutirea de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor 

locale, chiriilor, redeventelor, taxei de habitat si a altor obligatii la bugetul local datorate de 

persoanele fizice, se aplica pentru obligatiile principale stinse pana la data de 31.07.2015. 

(2) Pot beneficia de scutirile prevazute in procedura persoanele fizice, care indeplinesc 

cumulative urmatoarele conditii: 

a) Sting integral pana la data de 31.07.2015 obligatiile principale constand din impozite 

si taxe locale, chirii, redevente, taxa habitat si alte obligatii la bugetul local al 

comunei Salcia Tudor, judetul Braila restante la 31.03.2015; 

b) Depun cerere pana la data de 31.07.2015 pentru a beneficia de aceste facilitate. 

(3) Daca persoanele fizice au mai multe tipuri de obligatii la bugetul local si fac plata integral 

numai pentru un anumit tip de obligatie, scutirea se va aplica doar pentru majorarile si 

penalitatile corespunzatoare respectivului venit bugetar. 

Art.5- Modalitatea de implementare a procedurii 

 

(1) Pentru a beneficia de scutire , solicitantii vor depune la Registratura Primariei pana la data 

de 31.07.2015 o cerere temeinic justificata , prin care vor solicita acordarea de facilitate 

fiscala. 

(2) Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul 

majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor, taxelor locale , chiriilor, 



redeventelor, taxei de habitat si a altor obligatii la bugetul local, achitate integaral , in 

conditiile prezentei proceduri. 

(3) Prezenta procedura nu se aplica persoanelor fizice care au in derulare litigii cu comuna 

Salcia Tudor, judetul Braila in ceea ce priveste impozitele , taxele si alte venituri la bugetul 

local. 

(4) Cererea privind scutirea la plata  a majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente 

impozitelor, taxelor locale , chiriilor, redeventelor, taxei de habitat si a altor obligatii la 

bugetul local va fi analizata de functionarii serviciului Impozite si Taxe locale in termen de 

max. 15 zile de la data inregistrarii acesteia. In urma analizei efectuate, se intocmeste un 

referat de catre functionarii serviciului, care este supus aprobarii primarului comunei, fara a 

mai fi necesara aprobarea fiecarei cereri prin hotarare de consiliu. 

In baza referatului de acordare/neacordare, va fi emisa de catre compartimentul de  

specialitate din cadrul compartimentului financiar–contabil, Decizia privind               

acordarea/neacordarea facilitatii. 

(5) Operarea efectiva a facilitatilor acordate va fi efectuata in baza referatului aprobat de catre 

Primarul Comunei Salcia Tudor, judetul Braila si a deciziei de calcul  majorarilor/penalitatilor 

de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale , datorate bugetului local al comunei 

Salcia Tudor, judetul Braila pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta 

procedura, dupa care vor fi scazute din evidentele fiscale, despre acest lucru fiind instiintat 

titularul cererii. 

       Compartimentul de specialitate verifica  :indeplinirea conditiei privind achitarea 

integrala, la data solicitarii a impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local al 

comunei Salcia Tudor, judetul Braila, pentru care se solicita scutirea, precum si respectarea 

oricarei altei prevederi a prezentei procedure. 

(6) In cazul in care persoanele fizice nu indeplinesc conditiile pentru a fi scutite la plata 

majorarilor si /sau penalitatilor de intarziere, compartimentul de specialitate le comunica in 

scris acest lucru. 

 

Art.6 Transparenta si monitorizarea procedurii 

 

 Prezenta procedura va fi publicata integral pe site-ul  Primariei Salcia Tudor, judetul Braila. 


