
MUNICIPIUL CRAIOVA       
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                 
                      PROIECT 

HOTĂRÂRE NR._____ 
privind prorogarea termenului prevăzut la art.2 din Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.148/2016 referitoare la aprobarea 
procedurii de acordare a unor înlesniri la plată 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 25.05.2017; 
Având în vedere raportul nr.64445/2017 întocmit de Direcţia Impozite şi 

Taxe prin care se propune prorogarea termenului prevăzut la art.2 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.148/2016 referitoare la aprobarea 
procedurii de acordare a unor înlesniri la plată; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art.184 şi art.185 alin.1 lit.b şi alin.6 
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.c, art.45 alin.2 lit.c, art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală.  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă prorogarea termenului prevăzut la art.2 din Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.148/2016 referitoare la aprobarea 
procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de 
majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cuvenite 
bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili 
ai bugetului local al Municipiului Craiova, până la data de 31.12.2017. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod 
corespunzător art.2 alin.2, art.5 alin.2, art.6 alin.2 şi alin.3 lit.a, lit.c din 
anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.148/2016. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Impozite şi Taxe vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
   INIŢIATOR,  AVIZAT, 
  PT. PRIMAR,   PT.SECRETAR, 

        VICEPRIMAR,    Ovidiu MISCHIANU 
                 Mihail GENOIU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE 
NR.64445/10.05.2017 
 
 
                        SE APROBĂ, 
                             PT.  PRIMAR, 
                                VICEPRIMAR 
                                                                                              MIHAIL GENOIU                 
 
 
 

RAPORT 
 

privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre pentru prorogarea termenului 
prevăzut la art. 2 din HCL 148/2016 privind aprobarea procedurii de acordarea a 

unor înlesniri la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente 

obligaţiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de către persoanele fizice 

care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Craiova 

 
 

 Având in vedere interesul general de susţinere a creşterii economice 
prin sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate şi care nu au posibilitatea  să 
acceseze facilitatea fiscală acordată de autoritatea locală prin HCL 148/2016, până 
la data de 30.06.2017 se propune instituirea unei masuri conjuncturale de 
prelungire a termenului de  acordare a acestor facilitaţi fiscale până la data de 
31.12.2017, prin care se urmăreşte stimularea achitării voluntare de către 
contribuabili a obligaţiilor de plată restante la buget, maximizarea încasărilor 
bugetare, stimularea mediului economic şi, respectiv, diminuarea arieratelor 
bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate.  
 

În scopul prevenirii acumulării de noi datorii la bugetul general consolidat şi 
pentru a evita un comportament de întarziere a îndeplinirii obligaţiilor de plată la 
termen de către contribuabilii susceptibili de a beneficia de înlesnirile la plată 
propuse prin HCL 148/2016 şi din analiza centralizatorului debitelor/încasărilor pe 
surse la contribuabilii persoane fizice la data de 31.03 2017,  

                                                                                                 Mii lei 
 Debite        Incasări  % 
 Curente An 2017 45.529 23.744  52 



Rămăşite ani anteriori 81.216 4.309 5 
Majorari ca urmare a 
neachitării la scadentă a 
obligaţiilor fiscale 

27.435 331  1 

Total 154.180 28.383 18  
 
precum şi raportul nr. 48438/05.04.2017 al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului – Serviciul Autorizaţii în Construcţii  Obţinere Avize  Taxe  prin care 
se solicită prelungirea termenului de acordare a facilităţilor fiscale până la data de 
31.12.2017, ca urmare a volumului mare de autorizaţii de construire ce au necesitat 
recalcularea taxei de autorizare, se propune promovarea proiectului de hotărâre de 
prorogarea termenului de acordare a facilităţilor fiscale până la data de 31.12.2017 
 
În temeiul art.184,  art.185 alin.(1) lit. b şi alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 115 
alin. 1 lit b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 
se propune ca termenul prevăzut la art. 2 din HCL 148/2016 să se proroge până la 
data de 31.12 2017 şi modificarea în mod corespunzător a termenului prevăzut la 
art. 2 alin. 2, art.5 alin. 2, art.6 alin. 2 şi alin. 3 lit. a, lit. c din anexa ce face parte 
integrantă din HCL 148/2016 şi  adoptarea proiectului de hotărâre pentru 

prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din HCL 148/2016 privind aprobarea 

procedurii de acordarea a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de majorări 

de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de 

către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al 

Municipiului Craiova. 
 

DIRECTOR EXECUTIV,                                   DIRECTOR EXECUTIV ADJ. 
     ELENA BONESCU                                                  CLAUDIA UDRESCU 
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