
 

EXPUNERE DE  MOTIVE 

la proiectul de hotarare referitor la aprobarea esalonarii la plata obligatiilor  

restante datorate bugetului local la persoane fizice si juridice 

 

 

    Supunem spre aprobare prezentul proiect de hotarare in baza referatului de 

apecialitate al Biroului de impozite si taxe locale , inregistrat la Primaria Bals 

sub nr.823/17.01.2017. 

    Prin prezentul proiect de hotarare propunem aprobarea esalonarii la plata 

obligatiilor restante datorate bugetului local de persoane fizice si juridice, 

esalonarea conform procedurii stabilita in anexa la proiect. 

   Conform prevederilor legale, in speta art.185, alin.1, lit.a, lit.b, din Legea 

207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala,la cerera temeinic justificata a 

contribuabilului,organul fiscal poate acorda pentru obligatiile fiscale restante 

esalonari la plata obligatiilor fiscale, precum si a obligatiilor bugetare (amenzi, 

chirii, concesiuni, etc.). 

 Obiectul procedurii supuse dezbaterii si aprobarii dumneavoastra il reprezinta 

esalonarea la plata care se acorda pentru toate obligatiile fiscale si bugetare 

inscrise in evidenta fiscala la rolul solicitantului,daca sunt indeplinite anumite 

conditii. 

 Se stabileste astfel care trebuie sa fie valoarea minima a debitului pentru 

persoane fizice-1500 lei-, si pentru persoanele juridice -5000 lei.Perioada de 

esalonare este de cel mult 5 ani. 

  Sunt enumerate si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantii. 

 Tot in anexa la prezentul proiect de hotarare se stabilesc si informatiile ce vor 

fi cuprinse in cererea de acordare si actele ce vor fi anexate. 

Cererea contribuabilului se analizeaza de catre Biroul de impozite si taxe locale, 

care emite o dispozitie de esalonare la plata sau respingere. 



 Sunt prevazute si conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata cat si 

majorarile de intarziere care vor fi de 0,5% pe luna. 

  Proiectul de hotarire are la baza urmatoarele prevederi legale: 

-art.185,alin.1,lit.a si b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 

-art.36, alin2,lit.b) si alin.4, lit.c), din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarie si completarie ulterioare. 
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