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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și
aprobarea procedurii de  anulare a accesoriilor aferente obligațiilor
bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate

bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a
Municipiului Roman

    Văzând referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre înaintate de primarul municipiului 
Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, am constatat:
    
 A.  Din punct de vedere al oportunităţii:
 Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata  obligațiilor 
fiscale, maximizarea încasărilor bugetare si diminuarea arieratelor la bugetul local.

 B. Sfera de aplicare
 Prevederile prezentei hotariri se aplică pentru 
   1. debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică - care 
la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate de
organul fiscal localsub un milion lei.
    (2) Pot beneficia de prevederile prezentului capitol şi debitorii - persoane fizice sau entităţi 
fără personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-
teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile publice - care au obligaţii bugetare 
principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.
   
  C.  Din punct de vedere al legalităţii: 
      -ART. 32 din O.G. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale
    Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 
datorate bugetelor locale
 (1) În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici de 1 
milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile
administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului
Bucureşti, opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.
    (2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi procedura de acordare a 
anulării accesoriilor.
     - OUG 57/219 Codul administrativ  art. 129 alin. 1, art 129 alin 4 lit. c
        Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu respectarea prevederilor legale, apreciem 
faptul ca proiectul de hotarare poate fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local

Direcţia Impozite şi Taxe Locale,



Ec. Gabriela PISICĂ
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