ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA IVANESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr
privind aprobarea Regulamentului de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale
pentru anul 2011
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Ivanesti din care
rezulta necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea
regulamentului de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor fidcale pentru anul 2011;
Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul aparatului de
spewcialitate al primarului comunei Ivanesti, raportul comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Ivanesti;
In conformitate cu prevederile art.286 alin.1-2 al Hotararii Guvernului
nr.44/22.01.2004 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 571/2003-privind Codul
fiscal, Ordonantei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii
nr.571/2003-privind Codul fiscal, art.118 alin.1, 2, 4 si 5 din Legea nr. 571/2003-privind
Codul fiscal, Legii nr. 343 /2006 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003privind Codul Fiscal, art.125 al Ordonantei nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala,republicata;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera b şi alin. (4) litera c, din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
In temeiul art. 45 alin (1) şi alin (2) litera c, din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001,republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Ivanesti, intrunit in sedinta ordinara ;
HOTARASTE :
Art.1-Se aproba Regulamentul de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor
fiscale in forma prezentata in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 -Hotararea intra in vigoare de la data aducerii la cunostinta publica.
Art.3- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de functionarii cu
atributii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ivanesti.
Art.4. Un exempalr de pe preenta se va comunica, prin grija secretarului comunei, la :
- Institutia Prefectului – judetul Vaslui;
- Primarul comunei Ivanesti;
- Se va afisa.
Ivanesti, 30.11.2010
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Chiriac Samir

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Cozma Ovidiu
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Anexa la HCL Nr…………./2010

REGULAMENT DE ACORDARE A INLESNIRILOR LA PLATA OBLIGATIILOR
FISCALE PENTRU ANUL 2011
Inlesnirile la plata se acorda cu respectarea urmatoarelor conditii
cumulative:
a) venitul net pe membru de familie sa nu depaseasca 250 lei ( prin familie
intelegandu-se membrii unei familii care au domiciliul stabil la aceeasi adresa, exceptie
facand minorii care nu sunt tutelati de un membru al familiei).
b) niciun membru al familiei sa nu detina in proprietate autovehicule;
c) niciun membru al familiei sa nu detina in proprietate alt imobil decat cel de
domiciliu;
d) niciun membru al familiei fara loc de munca, fara alte venituri , cu varsta sub
varsta legala de pensionare , sa nu fie refuzat vreun loc de munca in ultimile trei luni
anterioare cererii pentru acordarea de facilitati fiscale;
Pentru persoanele care sufera de boli cronice grave altele decat cele pentru care
scutirile de impozit se acorda prin efectul legii, sau care au in intretinere bolnavi care
necesita tratament indelungat si costisitor, venitul pe membru de familie se va calcula
dupa ce se va scadea costul tratamentului lunar ;
Dupa aprobarea inlesnirii fiscale, beneficiarul este obligat sa achite lunar
minimum suma de 50 lei, pana la stingerea creantei bugetare restante.
Facilitatea concreta ce va fi acordata va fi stabilita de catre consiliul local in
urma analizei documentelor ce insotesc cererea de acordare a inlesnirii fiscale.
Constituirea dosarului:
Pentru a beneficia de inlesnire la plata obligatiilor fiscale contribuabilii
interesati vor depune un dosar care va cuprinde :
-cererea prin care se solicita inlesnirea la plata obligatiilor fiscale - se
intocmeste de catre proprietar sau asimilatul acestuia ( in cazul in care nu exista acte de
proprietate in forma autentica sau proprietarii sunt decedati);
-documente de identitate pentru persoanele ce au acelasi domiciliu, in copie,
prezentandu-se si originalele;
-declaratii pe propria raspundere date de fiecare membru al familiei sau al
tutorelui, ca nu sunt detinute in proprietate alte imobile sau autovehicule;
-dovada veniturilor lunare pentru toti membrii familiei (adeverinta de salariu ,
cupon de pensie, carnet de somaj, pensie de asistenta sociala, alocatie de stat pentru copii
etc.)
- persoanele majore (sub varsta legala de pensionare) , apte de munca, care nu
au venituri, trebuie sa prezinte adeverinte de la Oficiul Fortelor de Munca si Somaj care

sa ateste ca in ultimile trei luni au solicitat loc de munca, sau ca se afla in evidenta
acestora in cautarea unui loc de munca;
- persoanele majore (sub varsta legala de pensionare) , trebuie sa prezinte
certificate fiscale emise de compartimentul de specialitate din cadrul Primariei comunei
Ivanesti, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau venituri salariale;
- dovada privind bursele pentru elevi si studenti, emise de unitatea de
invatamant unde acestia frecventeaza cursurile;
- declaratii pe propria raspundere date de fiecare membru al familiei sau al
tutorelui, ca nu realizeaza venituri in tara si nici in strainatate (venituri din activitati
independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, conturi
bancare ,venituri din activitati agricole, venituri din dividente si din alte surse);
- rezultatele anchetei privind conditiile de locuit si nivelul de trai;
- acte medicale acolo unde este cazul;
- orice alte documente cosiderate utile pentru solutionarea cererii.
Cererea prin care se solicita acordarea de inlesniri la plata obligatiilor fiscale
impreuna cu documentele justificative se inregistreaza la registratura Primariei comunei
Ivanesti.
Dosarul complet se inainteaza Primarului comunei Ivanesti, care prin aparatul
propriu va intocmi propuneri de aprobare sau de respingere a cererii de acordare a
inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale .
Propunerile vor fi inaintate Consililului Local al comunei Ivanesti pentru
dezbatere, in vederea aprobarii sau respingerii . De asemenea, vor fi inaintate spre
dezbatere si alte cazuri sociale exceptionale neprevazute in prezentul regulament .
Termenul de solutionare a cererilor va fi de maxim 45 de zile de la data
inregistrarii cererii la registratura primariei.
Persoanele apte de munca cu varsta mai mica decat varsta standard de
pensionare, vor presta zile de munca in folosul comunitatii pentru scutirea acordata astfel
incat pentru fiecare 50 lei scutiti sa se presteze o zi de munca.
Dosarul privind cererea de acordare a inlenirilor la plata obligatiilor fiscale se
claseaza daca acesta nu este complet,din motive imputabile solicitantului .Clasarea si
motivele acesteia vor fi comunicate solicitantului in termen de 15 zile de la clasarea
acestuia.
Inlesnirile la plata obligatiilor fiscale se acorda persoanelor fizice solicitante
incepand cu data de intai a lunii urmatoare aprobarii cererii prin hotarare de consiliu
local.
Ivanesti, 30.11.2010
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Chiriac Samir

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Cozma Ovidiu

