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HOTĂRÂREA NR.191 

privind acordarea de scutiri de la plata accesoriilor aferente obligațiilor bugetare constând în 
impozite și taxe locale, redevențe, chirii, cote de participare, etc aferente contractelor încheiate la 

nivelul U.A.T. Mangalia datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice ce au calitatea de 
contribuabili la bugetul local al Municipiului Mangalia 

 
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, 

 Având în vedere: 
• Proiectul de hota ra re nr.197/23.06.2020 init iat de ca tre Primarul Municipiului Mangalia s i aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia, cu amendamentul adoptat conform procesului-verbal de s edint a ; 
• Referatul de aprobare î nregistrat sub nr.33995/23.06.2020; 
• Referatul de specialitate al Direct iei Management Fiscal s i Control Venituri din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia nr.R33995/23.06.2020; 
• Prevederile art.IX s i art.XVII din O.U.G. nr.69/14.05.2020 privind modificarea s i completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum s i pentru instituirea unor ma suri fiscale; 
• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finant ele publice locale, cu modifica rile s i completa rile ulteri-

oare; 
• Prevederile Legii nr.31/1990 a societa t ilor comerciale, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 
• Prevederile O.U.G. nr.44/2008 privind desfa s urarea activita t ilor economice de ca tre persoanele fizice 

autorizate, î ntreprinderile individuale s i î ntreprinderile familiale ; 
• Raportul Comisiei Economica  Fonduri Structurale Europene Turism s i Industrie din cadrul Consiliului 

Local Mangalia; 
  

I n temeiul art.129 alin.(2) lit.b), art. 139 alin.(3) lit.a), art. 196 alin.(1)  lit.a)art.240, s i art.243 alin.(1) 
lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Acordarea de scutiri de la plata accesoriilor aferente obligat iilor bugetare consta nd î n impozite s i taxe 
locale, redevent e, chirii, cote de participare, etc. aferente contractelor î ncheiate la nivelul U.A.T. Mangalia 
datorate bugetului local de ca tre persoanele fizice s i juridice ce au calitatea de contribuabili la bugetul local al 
Municipiului Mangalia,  stinse pa na  la data de 15.12.2020. 
 
Art.2 Procedura ment ionata  la art.1 al prezentului act administrativ intra  î n vigoare î ncepa nd cu data 
aproba rii acesteia s i este valabila  pa na  la data de 15.12.2020, inclusiv. 
 
Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de 
specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – 
Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la 
cunoștința cetățenilor municipiului. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 16 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

”abținere”, din nr. de 16 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
 
MANGALIA 
DATA: 25.06.2020 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 
Ciocănel Andreea  
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Anexa la H.C.L. nr.191/25.06.2020 
 

 
PROCEDURA 

de acordare a scutirii de la plata accesoriilor aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și 
taxe locale, redevențe, chirii, cote de participare, etc aferente contractelor încheiate la nivelul U.A.T. 

Mangalia datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice ce au calitatea de contribuabili 
la bugetul local al Municipiului Mangalia 

 
 

  ART. 1. Dispoziții generale 
  (1) Prezenta procedură instituie modalitatea de acordare a scutirii de la plata accesoriilor aferente 
obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020, datorate de către persoanele fizice și 
juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Mangalia. 
  (2) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului Mangalia și va fi 
adoptată prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Mangalia. 
 
  ART. 2. Obiectivul și scopul procedurii 
  Ținând cont de faptul că obligațiile accesorii îngreunează conformarea la plată a obligațiilor bugetare, 
în contextul actual al dificultăților financiare cu care se confruntă contribuabilii afectați direct sau indirect de 
criza SARS-COV-2, luând în considerare necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii 
la bugetul local , obiectivul prezentei proceduri este determinat de stimularea conformării voluntare a con-
tribuabililor persoane fizice și juridice la plata obligațiilor bugetare, maximizarea încasărilor bugetare și di-
minuarea arieratelor la bugetul local precum și de respectarea principiului egalității de tratament, respectiv 
stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale persoanelor 
fizice și juridice. 
 
   
  ART. 3. Durata de aplicare a procedurii 
  (1) Prezenta procedură se aplică de la data aprobării Hotărârii de Consiliu Local privind acordarea 
unor înlesniri la plată, constând în scutirea de la plata accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, 
restante la data de 31 martie 2020, cuvenite bugetului local, stinse până la data de 15.12.2020. 
  (2) Scutirea se aplică în proporție de 100% pentru accesoriile aferente obligațiilor bugetare princi-
pale, restante la data de 31 martie 2020, dacă obligațiile bugetare certe, lichide și exigibile, inclusiv sumele 
datorate cu titlu de amenzi exigibile vor fi achitate integral la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 
15.12.2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 
 

ART. 4. Beneficiarii s i bugetul estimat 
(1) Numa rul de beneficiari estimat este de aproximativ 6000 persoane fizice s i 708 persoane 

juridice, contribuabili ai bugetului local al municipiului Mangalia. 
               (2) Valoarea totala  estimata  a scutirii care va fi acordata  î n cadrul prezentei proceduri, pe toata  durata 
de aplicare a acesteia, este de aproximativ 3.099.303 lei pentru impozite s i taxe locale datorate de persoane 
fizice, 13.229.160 lei pentru impozite s i taxe locale datorate depentru persoane juridice s i 1.371.452,07 lei 
pentru redevent e, chirii, cote de participare, etc aferente contractelor î ncheiate la nivelul UAT Mangalia, toate 
sumele reprezenta nd majora ri de î nta rziere aferente obligat iilor bugetare restante la data de 31 martie 2020, 
consta nd î n impozite s i taxe locale, redevent e, chirii, cote de participare, etc aferente contractelor î ncheiate la 
nivelul UAT Mangalia, datorate bugetului local al municipiului Mangalia. 

  
  ART. 5. Condiții de acordare 

(1) Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedura  sunt cele preva zute la art. IX din Ordonant a 
de Guvern nr. 69/14.05.2020 pentru modificarea s i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
precum s i pentru instituirea unor ma suri fiscale, respectiv scutiri de la plata majora rilor de î nta rziere 
aferente obligat iilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020. 
                (2) Pot beneficia de scutirile preva zute î n prezenta procedura  contribuabilii persoane fizice s i juridice 
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care au obligat ii bugetare consta nd î n impozite s i taxe locale redevent e, chirii, cote de participare, etc aferente 
contractelor î ncheiate la nivelul UAT Mangalia restante la data de 31 martie 2020 s i care î ndeplinesc cumulativ 
urma toarele condit ii: 

      a)  toate obligat iile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate 
de organul fiscal local se sting prin orice modalitate preva zuta  de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu 
modifica rile s i completa rile ulterioare, pa na  la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

       b) sunt stinse prin orice modalitate preva zuta  de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modifica rile 
s i completa rile ulterioare, pa na  la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligat iile 
bugetare principale s i accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plata  cuprinse î ntre data 
de 1 aprilie 2020 s i data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

        c) debitorul sa  aiba  depuse toate declarat iile fiscale pa na  la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv. Aceasta  condit ie se considera  î ndeplinita  s i î n cazul î n care, pentru perioadele î n care nu 
s-au depus declarat ii fiscale, obligat iile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de ca tre organul fiscal local; 

    d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa  î ndeplinirea î n mod corespunza tor a 
condit iilor preva zute la lit. a)-c), dar nu mai ta rziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanct iunea 
deca derii. 

 
ART. 6. Modalitatea de implementare a procedurii 

     (1) Pentru a beneficia de scutirea preva zuta  î n prezenta procedura , contribuabilii persoane fizice s i 
juridice vor depune, pa na  la data de 15.12.2020, sub sanct iunea deca derii, la ghis eele din cadrul Direct iei 
Management Fiscal s i Control Venituri, o cerere la care vor anexa urma toarele documente: 

- copia actului de identitate a persoanei fizice; 
- dovada achita rii obligat iilor principale pentru care se solicita  scutirea de la plata accesoriilor; 
- copia codului de identificare a persoanei juridice ; 
- copia actului de identitate a reprezentantului persoanei juridice; 
- dovada achita rii obligat iilor principale pentru care se solicita  scutirea de la plata majora rilor. 

 (2) Cererea î nsot ita  de documentat ia privind scutirea la plata acesoriilor aferente obligat iilor 
principale datorate bugetului local va fi analizata  de Serviciul Venituri Persoane Fizice, Serviciul Venituri 
Persoane Juridice sau Biroul Urma rire Contracte, din cadrul Direct iei de Management Fiscal s i Control Venituri 
î n termen de 3 (trei) zile de la data î nregistra rii ei. 
Serviciul Venituri Persoane Fizice , Serviciul Venituri Persoane Juridice sau Biroul Urma rire Contracte verifica  
î ndeplinirea condit iei privind achitarea integrala  la data solicita rii, a impozitelor s i taxelor locale, a amenzilor, 
a redevent elor, chiriilor, cotelor de participare, etc, aferente contractelor î ncheiate la nivelul UAT Mangalia, 
documentele depuse de contribuabil s i respectarea orica rei alte prevederi a prezentei proceduri. 
 (3) I n urma analizei efectuate se î ntocmes te un referat de ca tre Serviciul Venituri Persoane Fizice / 
Serviciul Venituri Persoane Juridice sau  Biroul Urma rire Contracte privind acordarea sau neacordarea scutirii 
de la plata accesoriilor aferente obligat iilor principale datorate bugetului local. 
Documentat ia î mpreuna  cu referatul vor fi î naintate Directorului Executiv al Direct iei Management Fiscal s i 
Control Venituri, fa ra  a fi necesara  aprobarea fieca rei cereri prin Hota ra rea Consiliului Local. 
I n baza referatului de acordare/neacordare va fi emisa  de ca tre Serviciul Venituri Persoane Fizice /Serviciul 
Venituri Persoane Juridice sau Biroul Urma rire Contracte decizia privind acordarea/neacordarea scutirii de la 
plata majora rilor de î nta rziere aferente obligat iilor principale datorate bugetului local. 
 (4) Decizia preva zuta  la alin. (3) se î ntocmes te î n doua  exemplare, din care un exemplar se comunica  
contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza  la Serviciul Venituri Persoane Fizice /Serviciul Venituri 
Persoane Juridice sau Biroul Urma rire Contracte. 
 (5) Operarea efectiva  a facilita t ilor fiscale acordate va fi efectuata  pe baza referatului aprobat de 
ca tre directorul executiv 
 (6) I n cazul î n care persoanele juridice nu sunt eligibile raportat la condit iile prezentei proceduri, 
Serviciul Venituri Persoane Fizice /Serviciul Venituri Persoane Juridice sau Biroul Urma rire Contracte î i va 
comunica î n scris acest lucru. 
             Formulare anexa : Cerere de anulare a accesoriilor. 
 
 
 
  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
ANGELESCU DRAGOȘ 

 
 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223549
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223549
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Cerere privind acordarea facilităților la plata obligațiilor bugetare datorate de fi-

zice și  juridice 

Subsemnatul …………………………….………………. reprezentant al …………………………….…... CUI 

/ CNP ...........................................................……… înregistrat la Registrul Comerțu-

lui ……………………………………………………….................................…, având sediul / domiciliul 

în…………………………………………………………………………………………………………… 

solicit acordarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în 

impozite și taxe locale, redevențe, chirii, cote de participare, etc aferente contractelor încheiate la 

nivelul U.A.T. Mangalia datorate bugetului local al municipiului Mangalia, conform H.C.L. 

nr.  ......................................................, pentru următoarele creanțe: 

1. Obligații bugetare aferente : 

           1.1. bunurilor aflate în proprietatea privată sau în proprietatea statului/municipiului  

date în folosință,  

1.2. impozit pe clădire, 

1.3. impozit pe teren, 

1.4. impozit pe mijloacele de transport,  

1.5. alte taxe. 

Motivez cererea astfel: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………..…………….……….. 

 Declar pe propria răspundere că la data prezentei cereri nu am modificări ale materiei impo-

zabile față de ultima declarație depusă. 

 Prin prezenta solicit comunicarea actelor emise de instituția dumneavoastră pe adresa de 

email ___________________________, despre care declar că este valabilă şi la care am acces 

personal.  

 Solicitarea este în conformitate cu prevederile art. XVII din OUG nr. 69/14.05.2020 privind 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea 

unor măsuri fiscale. 

 Data:           Semnătura, 

  

Telefon: 

 
 


