
ANEXA  nr. 2 la  H.C.L. nr. ____ / _________ 

 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 162 din Legea 207/2015 privind codul de 

procedura fiscală: 

 (1) Organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista 

debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum 

şi cuantumul acestor obligaţii. 

 (2) Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul 

următor celui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului 

şi neachitate la data publicării listei, al căror plafon se stabileşte, în cazul creanţelor 

fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre a consiliului local. 

 (3) Înainte de publicare, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor. 

 (4) În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, 

organul fiscal competent operează modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat 

aceste obligaţii. 

 Pentru anul 2016 se propune plafonul creanţelor fiscale restante la sfârşitul 

fiecărui trimestru, care se vor publica, în sumă de  minim 8.000 lei. 

 

 

                      AVIZAT                                             SEF BIROU 
                  OFICIUL JURIDIC                              LANGA FLORENTINA                
 

 

 

 

 



ANEXA  nr. 3  la  H.C.L. nr. ____ / _________ 

 
                       
 
 În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (1) din Legea 207/2015 privind codul 

de procedura fiscală în situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind 

comunicarea prin postă, sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite, 

conducătorul organului de executare aprobă anularea debitelor respective. 

 În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (6) şi alin (7) din Legea 207/2015 

privind codul de procedura fiscală propunem anularea totalului creanţelor fiscale 

datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la data de 31.12.2015 în sumă de maxim 

39 lei. 
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ANEXA  nr. 4 la  H.C.L. nr. ____ / _________ 

 

      
 
 În conformitate cu prevederile art. 38 din Legea 207/2015 privind codul de 

procedura fiscală se stabilesc criteriile în funcţie de care se stabilesc contribuabilii mari 

sau, după caz, contribuabilii mijlocii, precum şi listele cu respectivii contribuabili. 

 
        Art.38-In scopul administrarii obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii mari si 
mijlocii 
        s-au stabilit criteriile in functie de care se stabilesc contribuabilii mari sau , dupa    
       caz,contribuabilii mijlocii,precum si listele cu respectivii contribuabili. 
            Contribubilii mari si mijlocii sunt selectati din punct de vedere economic si 
bugetar in  
      proportie de 50%, dupa urmatoarele criterii de selectie: 

- Volumul obligatiilor fiscale datorate  
- Cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la 31.12 a anului 

anterior . 
Lista contribuabili mari: 
 1.SC SMR SA 
 2. SC EUROGENETIC SRL 
Lista contribuabili mijlocii: 
 1.SC ALUNU SRL 
 2.SC SIMONA SRL 
 3.SC ROMSIR IMPEX SRL 
 4.SC ELITUR SRL 
 5.SC INSTIRIG SA 
 6.SC TERMEX SA 
 7.SC PRODCHIM SRL 
 8.SC TIMB SA 
 9.SC TRANSPORT SPRICUL JUNIOR SRL 
10.SC AUTOGAZ EXPERT SRL 
11.SC CAM VALROM SRL 
12.SC ADICOMIS SRL 
13.SC GENPROD STAR SRL 
14.SC MASTERTEX SRL 
15.SC PAVIMENT SRL 
16.SC REMAT SA 



17.SC SALUBRIS SA 
18 SC INTERNATIONAL AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUP SRL 
 
 
 

    
 
 
                      AVIZAT                                             SEF BIROU 
                  OFICIUL JURIDIC                              LANGA FLORENTINA                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA  nr. 5 la  H.C.L. nr. ____ / _________ 

 

 



 În conformitate cu prevederile art. 456, alin. (2), din Legea 227/2015 privind 

codul fiscal propunem scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe clădiri 

astfel : 

a) pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de 

arhitectură sau arheologie, muzee ori case memoriale, impozitul/taxa pe clădiri se 

reduce cu 50%; 

b) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 

neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, sunt 

scutite 100% de impozit/taxă pe clădiri; 

c) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără 

scop lucrativ, sunt scutite 100% de impozit/taxă pe clădiri; 

d) pentru clădirile afectate de calamităţi naturale, pe un an de zile, începând cu 1 

ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul, impozitul/taxa pe clădiri se 

reduce cu 50%; 

e) pentru clădirea folosită ca domiciliul şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din 

Legea 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul/taxa pe 

clădiri se reduce cu 50%; 

f) pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din ajutorul social, 

impozitul/taxa pe clădiri se reduce cu 50%. 

 În conformitate cu prevederile art. 464 alin. (2) din Legea 227/2015 privind codul 

fiscal propunem scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe teren astfel : 



a) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 

neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, sunt 

scutite 100% de impozit/taxă pe teren; 

b)  terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără 

scop lucrativ, sunt scutite 100% de impozit/taxă pe teren; 

c)  pentru terenurile afectate de calamităţi naturale, pe un an de zile, începând cu 1 

ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul, impozitul/taxa pe teren se reduce 

cu 50%; 

d)  pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 

4. alin. (1) din Legea 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

impozitul/taxa pe teren se reduce cu 50%; 

e) pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare constau 

în exclusivitate din ajutorul social, impozitul/taxa pe teren se reduce cu 50%; 

f) pentru suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric 

impozitul/taxa pe teren se reduc cu 50%. 

 
 
                      AVIZAT                                             SEF BIROU 
                  OFICIUL JURIDIC                              LANGA FLORENTINA                


