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HOTĂRÂREA NR.3 

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.191/25.06.2020 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 extraordinară, convocată de îndată din data de 26.02.2021, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.18/27.01.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local al Municipiului Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.6211/27.01.2021; 

• Referatele Direcției Management Fiscal și Control Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Mangalia, înregistrate cu nr.6235/27.01.2021, respectiv nr.12965/23.02.2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.191/25.06.2020 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; 

• Prevederile art.XX alin.(4) din O.U.G. nr.226/30.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

• Prevederile art.XVII din O.U.G. nr.69/14.05.2020; 

• Prevederile art.IX din O.U.G. nr.69/14.05.2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale; 

• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile O.U.G. nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia;  

  

 În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art.1 Modificarea și completarea art.1 din cuprinsul H.C.L. nr.191/25.06.2020 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, astfel: 

 

"Art.1 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, stinse până la data de 31 martie 2021 inclusiv." 

 

Art.2 Modificarea și completarea art.2 din cuprinsul H.C.L. nr.191/25.06.2020 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, astfel: 

 

"Art.2 Procedura menționată la art.1 al prezentului act administrativ intră în vigoare începând cu data aprobării 

acesteia și este valabilă până la data de 31 martie 2021, inclusiv." 
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Art.3 Modificarea și completarea art.3 din Anexa la H.C.L. nr.191/25.06.2020 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, astfel: 

 

"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 31 martie 2021 inclusiv. 

(2) Scutirea se aplică în proporție de 100% pentru accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, 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 31 martie 2021 inclusiv , sub 

sancțiunea decăderii." 

 

Art.4 Modificarea și completarea art.5 alin.(2) lit.d) din Anexa la H.C.L. nr.191/25.06.2020 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 per-

soanele fizice și juridice ce au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Mangalia, astfel: 

 

"Art.5 alin.(2) lit.d) Debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a 

condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii." 

 

Art.5 Modificarea și completarea art.6 alin.(1) din Anexa la H.C.L. nr.191/25.06.2020 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 persoane-

le fizice și juridice ce au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Mangalia, astfel: 

 

"Art.6 alin.(1) Pentru a beneficia de scutirea prevăzută în prezenta procedură, contribuabilii persoane fizice și juri-

dice vor depune, până la data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii, la ghișeele din cadrul Direcției 

Management Fiscal și Control Venituri , o cerere temeinic justificată, la care vor anexa următoarele documente: 

− copia actului de identitate a persoanei fizice; 

− dovada achitării obligațiilor principale pentru care se solicită scutirea de la plata accesoriilor; 

− copia codului de identificare a persoanei juridice; 

− copia actului de identitate a reprezentantului persoanei juridice; 

− dovada achitării obligațiilor principale pentru care se solicită scutirea de la plata majorărilor." 

 

Art.6 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.191/25.06.2020 rămân neschimbate. 

 

Art.7 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de 

specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, precum și 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 19 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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