
Nr.........din......... 

ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 

MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL 

 
 
                 APROBAT, 
                                                                  p.PRIMAR  
                                                                                                                           Viceprimar desemnat, 
                                                                                                                              DRAGOS CHITIC 
                      
                                    VIZAT, 
                                                                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI 
                                                                                                                              FLORIN FECIC 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind fundamentarea proiectului de hotarare avand ca obiect esalonarea la plata a 
impoztelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul local si esalonari la plata majorarilor 

de intarziere de orice fel 
 
 
 Pentru  recuperarea creantelor bugetare restante acumulate de catre contribuabilii 
persoane fizice,  persoane fizice autorizate si persoane juridice  ca urmare  a dificultatilor   
economice  si sociale specifice societatii actuale, propunem adoptarea procedurii de acordare 
a inlesnirii la plata a obligatiilor fiscal antementionate, atingandu-ne astfel scopul principal al 
activitatii institutiei noastre, acela de colectare a creantelor bugetului local al municipiului 
Piatra Neamt. 
 In acelasi timp, consideram  ca prin acordarea acestor inlesniri, nu afectam activitatea 
economica a persoanelor juridice, sporind astfel disponibilitatea acestora  de a-si achita 
debitele restante la bugetul local, creantele acestora constituind evident ponderea majoritara a 
incasarilor provenite din impozite si taxe locale. 
 
 Legislatia in vigoare, respectiv Codul de Procedura Fiscala prevede la art.125  
urmatoarele: 
 
 Inlesniri la plata obligatiilor fiscale: 
 
“1) La cererea temeinic justificatã a contribuabililor, organul fiscal competent poate acorda 
pentru obligatiile fiscale restante, atât înaintea începerii executãrii silite, cât si în timpul 
efectuãrii acesteia, înlesniri la platã, în conditiile legii. 
(2) La cererea temeinic justificatã a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditorii 
bugetari locali, prin autoritãtile administratiei publice locale care administreazã aceste bugete, 



pot acorda, pentru obligatiile bugetare restante pe care le administreazã, urmãtoarele înlesniri 
la platã:  
a) esalonãri la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor, contributiilor  si a altor 
obligatii la bugetul local; 
b) amânãri la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contributiilor  si a altor obligatii la bugetul 
local; 
c) esalonãri la plata majorãrilor de întârziere de orice fel, cu exceptia majorãrilor de întârziere 
datorate pe perioada de esalonare; 
d) amânãri si/sau scutiri ori amânãri si/sau reduceri de majorãri de întârziere, cu exceptia 
majorãrilor de întârziere datorate pe perioada de amânare; 
e) scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, în conditiile legii.  
(3) Procedura de acordare a înlesnirilor la platã pentru creantele bugetare locale se stabileste 
prin acte normative speciale. 
(4) Pentru acordarea înlesnirilor la platã creditorii bugetari locali vor cere debitorilor 
constituirea de garantii. 
(5) Pentru obligatiile la bugetul local, datorate si neachitate dupã data de 1 iulie 2003 de cãtre 
persoanele fizice, garantia este:  
a) o sumã egalã cu douã rate medii din esalonare, reprezentând obligatii bugetare locale 
esalonate si majorãri de întârziere calculate, în cazul esalonãrilor la platã; 
b) o sumã rezultatã din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate si majorãrile de 
întârziere calculate si numãrul de luni aprobate pentru amânare la platã, în cazul amânãrilor la 
platã. “ 
 
 Avand in vedere cele prezentate mai sus va rugam sa dispuneti in consecinta. 
 Atasam procedura de esalonare ce face parte integranta de prezentul raport, impreuna 
cu anexele sale. 
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