
             ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
         JUDEȚUL SĂLAJ                                                                                                                                                                        SECRETAR GENERAL,  
ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI                                                                                                               
              PRIMAR 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR.____ 

din ___________ 
pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale și nefiscale 

datorate bugetului local de către persoanele fizice 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică;  
 
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr.1295/2023 a Primarului orașului Șimleu Silvaniei; 
-Raportul de specialitate nr.1296/2023 al Biroului impozite si taxe locale, impuneri, incasari, executare creante bugetare; 
-Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură; 
-Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea 

drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor; 
 În baza prevederilor: 

- art.185, alin (1), lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările 
ulterioare;- H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederilor Titlului IX din Legea nr. 227/2015  privind  Codul  fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. 3  lit. c și art. 196 alin. 2 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 
          HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă Procedura de acordare a scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale și 

nefiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice, conform Anexei parte din prezenta hotarare. 
 
 Art. 2. Nivelul minim al majorărilor de întârziere pentru care se poate acorda scutirea este de 50 lei, cu condiția achitării 

integrale a debitelor scadente a anului curent si a rămășițelor până la data de 31.12.2022. 
 

 Art.3. Prezenta hotărâre se va aplica începând cu  data de 01.02.2023 și pana la data de 30.06.2023. 
 
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu Silvaniei Biroul impozite si 
taxe locale, impuneri, incasari, executare creante bugetare şi Compartimentul Ghiseu unic, casierie.  
 
            Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                 -Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
    -Instituția Prefectului -Judeţul  Sălaj; 
   - Biroul impozite si taxe locale, impuneri, incasari, executarte creante bugetare; 
   - Compartimentul Ghiseu unic, casierie 
          - persoanelor interesate și se aduce la cunoștință publică prin afişare la sediul Primăriei  și publicare pe site-ul: 
www.simleusilvaniei.ro ; 

 -dosarul ședinței; 
 -dosar hotărâri.  

 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, ________, cu respectarea prevederilor art. 139, alin.3 lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu un număr de 
.... voturi pentru,  ..... voturi împotrivă, ....voturi abţineri,  din totalul de  .... consilieri prezenţi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR 
 
 
 
 
 
 



 
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L  S Ă L A J 
ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 

STR. LIBERTĂŢII NR.3 
TEL:0260-678622;FAX:0260-679220 

www.simleusilvaniei.ro 
e-mail:primaria_simleu@yahoo.com 

 
                        PRIMAR 
       NR. 1295 / 20.01.2023 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor 
fiscale și nefiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice 

 
 
 

Obiectivul acestei hotărâri îl reprezintă susținerea persoanelor fizice, contribuabili ai Bugetului local al 
Orașului Șimleu Silvaniei, prin anularea majorărilor de întârziere generate de neachitarea impozitelor și taxelor 
locale, în cazul în care acestea își achită integral, datoria principală  reglementată prin hotărâre. 

Restrângerea activităților economice în urma restricțiilor pandemiei sanitare și a conflictului armat din 
vecinătate României, combinată cu creșterea prețurilor la utilități, bunuri și servicii afectează semnificativ capacitatea 
cetățenilor de a achita obligațiile fiscale și fiscale datorate bugetului local. 

Primăria orașului Simleu Silvaniei urmărește susținerea persoanelor fizice în vederea achitării obligațiilor 
față de bugetul local, evitarea deschiderii procedurii insolvabilității și maximizarea încasărilor bugetare. 

Pentru a sprijini persoanele fizice care înregistrează dificultăți, se propune Consiliului local al orașului 
Simleu Silvaniei aprobarea procedurii de acordare a scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor 
fiscale și nefiscale datorate bugetului local de către persoanele  fizice. în acest context, oferirea unei soluții de plată 
a sumelor până la data de 31.12.2022 va permite persoanelor fizice o mai bună gestionare a resurselor financiare 
proprii și evitarea unor blocaje sau chiar incapacități de plată. 

Prin adoptarea proiectului de hotărâre estimăm că se vor obține următoarele efecte și beneficii:    reducerea 
creanțelor restante, creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor pe anul în curs și respectiv creșterea 
veniturilor bugetului local pe termen mediu. 

În aceste condiții, se impune aprobarea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea procedurii de 
acordare a scutirilor de la plata majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor fiscale și nefiscale datorate bugetului 
local de către persoanele fizice, cu condiția achitării integrale a debitelor principale și a rămășițelor până la data de 
31.12.2022. 

Fată de cele arătate mai sus, propun aprobarea procedurii de acordare a scutirilor de la plata majorărilor de 
întârziere aferente obligațiilor fiscale și nefiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice conform anexelor la 
proiectul de hotărâre. 

 
        Primar, 

                                                                                     Mihai-Cristian LAZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.simleusilvaniei.ro/
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BIROU IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE IMPUNERI, INCASARI, EXECUTARTE CREANTE BUGETARE 
Nr. 1296/20.01.2023 

 
 
 

RAPORT DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor 

fiscale și nefiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice 
 
 

Restrângerea activităților economice în urma restricțiilor pandemiei sanitare și a conflictului armat din 
vecinătatea României, combinată cu creșterea prețurilor la utilități, bunuri și servicii afectează semnificativ 
capacitatea cetățenilor de a achita obligațiile fiscale și nefiscale datorate bugetului local. 

Primăria orașului Simleu Silvaniei urmărește susținerea persoanelor fizice în vederea achitării obligațiilor față 
de bugetul local, evitarea deschiderii procedurii executarii silite respectiv a insolvabilității și maximizarea încasărilor 
bugetare. 

Analiza soldurilor restanțelor persoanelor fizice relevă un trend crescător în anul 2022 pe fondul deteriorarii 
situației economice a contribuabililor, respectiv a inflatiei crescute. Soldul majorarilor au crescut de la 2.377 mii lei în 
2022, la 2.450 mii la finele anului 2022 (+3%), iar număr restanțierilor a crescut la de 3242 persoane în 2021, la 5516 
persoane la finele anului 2022 (+41%). 

În structură, principalele categorii de debite le reprezintă amenzile (78%), impozitele pe mijloacele de 
transport (17%), impozitele pe clădiri (2%), impozitele pe terenuri (1%), primele doua categorii având un grad redus 
de încasare. Prin implementarea măsurii scutirii de majorări de întârziere a persoanelor fizice care achită integral 
debitele datorate bugetului local, estimăm că se pot încasa 4.790 mii de lei, iar suma maximă a scutirilor de majorări 
poate fi de 2.450 mii lei. 

Pentru a sprijini persoanele fizice care înregistrează dificultăți, se propune Consiliului local al orașului Simleu 
Silvaniei, aprobarea procedurii de acordare a scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale 
și nefiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice, în acest context, oferirea unei soluții de plată a 
sumelor până la data de 31.12.2022 va permite persoanelor fizice o mai bună gestionare a resurselor financiare 
proprii și evitarea unor blocaje sau chiar incapacități de plată.l. : | :  

JÎn aceste condiții, se impune aprobarea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea procedurii de 
acordare a scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale și nefiscale datorate bugetului 
local de către persoanele fizice, cu  condiția achitării integrale a debitelor principale și a rămășițelor până la data de 
31.12.2022 . 

Ținând cont de prevederile art. 185, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 207 din 2015 privind codul de procedură 
fiscală, 

În baza art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), și art. 139 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, propun aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente 
obligațiilor fiscale și nefiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice conform anexei la prezenta hotărâre, 
cu condiția achitării integrale a debitelor restante a anului curent si a rămășițelor până la data de 31.12.2022. 

 
 

      Șef birou, 
      Claudiu Silaghi 

 
 
 

http://www.simleusilvaniei.ro/

