
 

 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr. __5__ 
Din 20.11.2020 

privind acordarea de înlesniri la plată a majorărilor de întârziere datorate 
bugetului local al comunei Liești  de către persoanele fizice şi persoanele 

juridice  
 
___________________________________________________________________________  
 Initiator: Boţ Iulian, primarul comunei Liesti, judetul Galati; 
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului : 14267 din 17.11.2020 
 
  

 Consiliul Local al comunei Liesti , judetul Galati, întrunit in ședința extraordinară in 
data de 20.11.2020; 
       Avand in vedere : 
-Referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat la nr.  14267 din 17.11.2020 
-Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil înregistrat la nr. 14332/19.11.2020 ; 
- prevederile art. 9 pct.3 Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la15 
noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
-  prevederile art. 185, alin. 1 lit. b) și alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, cu modificări şi completări ulterioare; 
-  raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Liești; 
- art. 129,alin. (4),lit. “c” și lit. “f”, alin.(7), lit. “p”, și a art.  139 alin. (3) lit. “e ”  și lit. “g”, 
din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul Administrativ 

În scopul stimulării încasării veniturilor la bugetul local comunei Liești  pentru anul 
2020; 
 

In temeiul art.  196 lit. “a”  din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul Administrativ, cu 
modificări şi completări ulterioare; 
 
 
    H O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 
 

Art.1. Se acordă scutirea de 100 % de la plata creanţelor bugetare accesorii, respectiv 
majorărilor de întârziere prevăzute la art.2 din prezenta, contribuabililor persoane fizice şi  
persoane juridice, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:  
a)   au achitat integral  de la intrarea în vigoare a prezentei până la data de 31.12.2020,  toate 
obligațiile fiscale principale restante constând în  impozite și taxe locale, chirii, 
redevențe,amenzi contravenționale și alte obligații la bugetul local aferente anilor precedenţi; 
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b)   au  achitat  integral  de  la  intrarea  în  vigoare  a  prezentei  pâna  la  data  de 31.12.2020 
,debitele aferente anului fiscal 2020; 
c)   au achitat integral de la intrarea în vigoare a prezentei sumele reprezentând amenzi 
exigibile, de orice fel, cu excepţia celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea 
actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată; 
d) depun certificatul fiscal eliberat de UAT Liești prin care se confirma îndeplinirea 
condițiilor prevăzute la lit. a),b),c) 

Art.2.   În categoria creanţelor bugetare accesorii, majorari de întârziere,   sunt 
cuprinse: 
a)    majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor şi a taxelor, a 
redeventelor si chiriilor cuvenite bugetului local al comunei Liești, a altor obligații la bugetul 
local calculate până la data plăţii integrale a debitelor; 
b)    majorările de întârziere stabilite prin acte de inspecţie fiscală încheiate de catre 
inspectorii fiscali, pentru impozite şi taxe , redevențe si chirii, alte obligații la bugetul local 
datorate bugetului local al comunei Liesti, calculate până la data plăţii integrale a debitelor; 

Art.3.  Pentru a beneficia de scutirea la plata, contribuabilii persoane fizice  şi 
persoane juridice vor depune, până la data de 31.12.2020 inclusiv, o cerere motivată, la  
registratura Primariei Liesti. La cerere se vor anexa documentele din care să rezulte 
îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art.1, respectiv ordine de plată, chitanţe, note 
de compensare. 

Art.4.   Daca contribuabilul are mai multe tipuri de obligatii la bugetul local al 
comunei Liesti si face plata integrala numai pentru un anumit impozit, taxa, chirie, redeventa,  
scutirea de plata se va aplica in mod corespunzator, numai pentru majorarile / penalitatile de 
intarziere aferente respectivului impozit / taxa  locala, chirie sau redeventa.   

Art.5.  Prezenta se aplică în perioada 25.11.2020 –31.12.2020  pentru primirea 
cererilor si a actelor doveditoare si  01.01.2021 -01.02.2021, pentru soluționare. 

Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică celor în drept prin grija secretarului general al 
comunei Liești . 

 
 
 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       Contrasemnează,    
          SĂNDICĂ COSTICĂ                                                                                       
        SECRETAR,                          
  __________________________  

     AVĂDĂNEI VASILE 
 

 __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


