
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

ORASUL POGOANELE 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E   

privind aprobarea acordării unor înlesniri la plată persoanelor fizice care la data de 31 
octombrie a.c. figurează cu restanțe, reprezentând taxe și impozite, la bugetul local 

 
             Consiliul Local al orașului Pogoanele, judeţul Buzău; 
 Având în vedere: 

- Raportul d.lui Gheorghe Constantin Eduard, șef birou taxe și impozite, înregistrat la  
nr.12458/19.11.2021 pentru aprobarea anulării unor obligații fiscale datorate de debitori, 
persoane juridice; 

- Referatul de aprobare al Primarului orașului Pogoanele, înregistrată sub nr. 
12459/19.11.2021. 

- Prevederile art. 185 alin. 1 lit. “b” și alin. 6 din Legea 207/2015 – Codul de  
Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 
             În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
         Art.1 Se aprobă anularea majorărilor de întărziere a obligațiilor fiscale principale, 
datorate de debitori persoane fizice, la bugetul local, condiționat de plata debitelor până, 
cel târziu, la data de 31 martie 2022, conform procedurii din anexa parte integrantă a 
prezentei. 

  Art.2   Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta dispoziție  
persoanelor și instituțiilor interesante, aceasta urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-
local/. 
                           Președinte de ședință,                                    Contrasemnează Secretar general, 

                   Consilier, Badea Șerban                                             Valentino Adrian Cotruță 
 

 

Nr.  59 / 26.11.2021 

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data de 
26 noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”, din 
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă. 

https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/
https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/


                                                                                                         ANEXĂ LA H.C. nr 59/26.11.2021   
 

PROCEDURA                 
             de scutire de la plata majorărilor de întârziere prevăzute de art. 185 alin. 1 lit.  b,  

din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală,a contribuabililor  
persoane fizice de pe raza orașului Pogoanele, aferente obligațiilor 

 bugetare  (impozite și taxe locale, redevențe și chirii)  
 
 

Art. 1. Dispoziții generale. 
(1) Prezenta procedură se aplică persoanelor  fizice care, la data intrării în vigoare a Hotărârii 
Consiliului local și implicit a  prezentei  proceduri,  datorează  majorări  de  întârziere  
bugetului  local  al  orașului Pogoanele,  județul Buzău  pentru  neachitarea  impozitelor  și   
taxelor locale, chiriilor  și  redevențelor,  calculate în limita teremenului de prescripție 
prevăzut de actele normative în vigoare.   
(2) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a orașului Pogoanele  și a  
fost adoptată prin hotărâre a Consiliului local.  

Art. 2. Obiectivul și scopul procedurii   
Obiectivul și scopul procedurii este reprezentat de atragerea de venituri cu celeritate  la   
bugetul  local,  prevenirea  acumulării  de  noi  datorii,  reducerea  creanțelor  restante,   
creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor pe anul în curs și respectiv creșterea  
veniturilor  la  bugetul  local  pe  termen  mediu  cât  și  respectarea  principiului  egalității  de 
tratament,  respectiv  stabilirea  în  mod  nediscriminatoriu  a  criteriilor  și  mijloacelor  de  a
cordare a facilităților fiscale.   

Art. 3. Durata aplicării procedurii  
Prezenta procedură  se aplică de la data adoptării hotărârii până la data  31.03.2022  pentru  
plata  obligațiilor  fiscale  principale  restante la  data  depunerii  cererii  de  scutire, având ca 
obiectiv scutirea majorărilor de întârziere aferente acestora.   

Art. 4. Cadrul legal   
Scutirea de la plata majorărilor de întârziere  se aplică conform art. 185 alin. 1 lit. b  din  
Legea nr. 207/2015.  Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură, sunt cele prevăzute
 de Codul  de  procedură  fiscală, în  cuprinsul art.  185 alin.  (1) lit.  B), respectiv  scutiri  sau  r
educeri  de  majorări de întârziere reprezentând obligații bugetare. 

Art. 5. Criterii și condiții de eligibilitate și de acordare a facilităților   
Beneficiarii  sunt  persoanele  fizice  plătitoare  de  impozite  și  taxe  locale,  chirii și 
redevențe.  Scutirea  se aplică  majorărilor/penalităților aferente obligațiilor principale stinse
până la data de 31.03.2021. În situația în care contribuabilul înregistrează doar majorări de 
întârziere  fără  obligație  de  plată  principală,  acesta  beneficiază  de  facilitățile  prezentei  
proceduri.   

Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele fizice, care  
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:  a) au achitat integral obligațiile principale 
datorate, dar nu mai târziu de data de 31.03.2022;  b) depun cerere pentru a beneficia de  
aceste facilități, până cel târziu la 31.03.2022.    



Dacă persoana  fizică are mai multe tipuri de obligații la bugetul local al orașului 
Pogoanele și  face  plata  integrală  numai  pentru  un  anumit  impozit,  taxă,  chirie,  
redevență,  prezenta procedură de scutire de la plată nu se va aplica. 

Art. 6. Modalitatea de implementare a procedurii   
(1) Pentru  a  beneficia  de  scutire,  solicitanții  vor  depune  la  registratura  Primăriei, cel  
târziu până la data de 31.03.2022, inclusiv, o cerere Model, care va conține următoarele  
elemente:  
- datele de identificare ale solicitantului: nume, prenume, adresa de domiciliu, CNP;   
- dovada achitării  integrale,  până  la  data depunerii  cereri, a  debitelor  principale restante; 
- copie după actul de identitatea;  
- data, numele și prenumele și semnătura solicitantului.   
(2) Cererea  privind  scutirea  de  plata majorărilor/penalităților  de întârziere aferente   
impozitului,  taxei,  chiriei,  redevenței  va  fi  analizată  de urgență de către funcționarii 
publici din cadrul biroului de taxe și impozite locale. În  urma  analizei  efectuate,  se  va 
întocmi un referat, care va  fi  supus  spre  aprobare  Primarului  orașului Pogoanele. În  baza  
referatului de  acordare/neacordare, se va emite de biroul impozite și taxe locale, dacă este 
cazul DECIZIE de anulare a crențelor. 
(3) DECIZIA  de anulare a creanțelor, se întocmește în două exemplare, din care un  exemplar
se  comunică  contribuabilului,  iar  un  exemplar se arhivează la  biroul impozite și taxe.  
(4) Operarea efectivă a facilităților acordate se va efectua în baza DECIZIEI de anulare  a  
creanțelor, pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta procedură, după 
care vor fi scăzute din evidențele fiscale.   
(5) Biroul impozite și taxe verifică: îndeplinirea condiției privind achitarea integrală, la  data  
solicitării,  a  impozitelor  și  taxelor  locale,  chiriilor și redevențelor  datorate  bugetului local 
al orașului Pogoanele, județul Buzău, pentru care se solicită scutirea, precum  și  respectarea  
oricăror alte prevederi a prezentei proceduri.  
(5)  În  cazul  în  care  contribuabilii  nu  sunt  eligibili  în  raport  cu  condițiile  prezentei   
proceduri, biroul impozite și taxe locale comunică în scris  acest  lucru.  Neîndeplinirea  condi
țiilor  de  eligibilitate  atrage  neacordarea  facilităților  prevăzute în prezenta procedură.   

Art. 7 Transpareanța și monitorizarea prezentei proceduri  
Prezenta  procedură  va  fi  publicată  integral  pe  site-ul Primăriei orașului Pogoanele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             


