
  ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

           TULUCEŞTI 

    

 

HOTĂRÂRE Nr.  46    

din  30.06.2014    

 

 

privind: scutirea doamnei Moise Maria de la plata majorărilor de întârziere 

datorate neachitării impozitului pe teren; 

 

iniţiator : Bratu Petrică, primar ala comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi   

 Nr. de înregistrare –  4806 

 Data depunerii proiectului de hotărâre :  11.06.2014   

 

 Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în 

data de  30.06.2014 conform dispoziţiei de convocare nr. 299/20.06.2014;   

 Având in vedere Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti 

şi înregistrată sub nr.  4808/11.06.2014;  

 Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 4885/16.06.2014;   

 Având în vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, nr.  6178/30.06.2014; 

 Având în vedere cererea doamnei Moise Maria înregistrată sub nr. 

4006/06.05.2014, prin care solicită scutirea de la plata majorărilor de întârziere datorate 

neachitării impozitului pe teren; 

 Având în vedere chitanţa nr. 5627/06.05.2014.2014 prin care se atestă faptul că 

doamna Moise Maria a achitat debitul reprezentând impozitului pe teren datorat pentru 

anii 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, în valoare de 1091 lei; 

 Având în vedere H.C.L. Tuluceşti nr. 27/18.12.2007 privind aprobarea 

Regulamentului pentru aplicarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată pentru 

creanţele bugetare locale;                       

 Având în vedere prevederile art. 24 şi art. 125 al. 1 şi al. 2 lit. d din OG nr. 

92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 24 şi art. 121 al. 2 lit. d din H.G nr. 1050/2004 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală; 

 Având în vedere prevederile art. 36 al. 4 lit. ,, c ,, şi al. 9 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 



 În baza prevederilor art. 45 al. 1 şi al. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

 

HOTARĂŞTE 

 

Art. 1 Se scuteşte doamna Moise Maria de la plata majorărilor de întârziere pentru 

neachitarea impozitului pe teren, datorate bugetului local al comunei Tuluceşti pentru anii 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014;  

Art.2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei 

Tuluceşti, judeţul Galati . 

 Art. 3 Secretarul comunei va comunica şi transmite prevederile prezentei hotărâri 

factorilor şi instituţiilor interesate, precum şi domnului Prefect în vederea efectuării 

controlului de legalitate. 

  

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   Contrasemnează  

         Mocanu Victor                                               Secretar 

               Sandu Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



România 

Judeţul Galaţi 

Comuna Tuluceşti 

Primar 

Compartiment financiar contabil 

Nr.  4885/16.06.2014 

 

Raport de specialitate 
 

Privind: scutirea doamnei Moise Maria de la plata majorărilor de întârziere 

datorate neachitării impozitului pe teren; 

 

 

Având în vedere cererea doamnei Moise Maria înregistrată sub nr. 

4006/06.05.2014, prin care solicită scutirea de la plata majorărilor de întârziere datorate 

neachitării impozitului pe teren; 

 Având în vedere chitanţa nr. 5627/06.05.2014.2014 prin care se atestă faptul că 

doamna Moise Maria a achitat debitul reprezentând impozitului pe teren datorat pentru 

anii 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, în valoare de 1091 lei; 

Având în vedere H.C.L. Tuluceşti nr. 27/18.12.2007 privind aprobarea 

Regulamentului pentru aplicarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată pentru 

creanţele bugetare locale. 

 Având în vedere prevederile art. 24 şi art. 125 al. 1 şi al. 2 lit. d din OG nr. 

92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care stipulează „Creanţele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare 

silită, scutire, anulare, prescripţie şi prin alte modalităţi prevăzute de lege”, respectiv “(1) 

La cererea temeinic justificată a contribuabililor, organul fiscal competent poate acorda 

pentru obligaţiile fiscale restante, atât înaintea începerii executării silite, cât şi în timpul 

efectuării acesteia, înlesniri la plată, în condiţiile legii. 

    (2) La cererea temeinic justificată a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditorii 

bugetari locali, prin autorităţile administraţiei publice locale care administrează aceste 

bugete, pot acorda, pentru obligaţiile bugetare restante pe care le administrează, 

următoarele înlesniri la plată: 

    a) eşalonări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor 

obligaţii la bugetul local; 

    b) amânări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la 

bugetul local; 

    c) eşalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de 

întârziere datorate pe perioada de eşalonare; 

    d) amânări şi/sau scutiri ori amânări şi/sau reduceri de majorări de întârziere, cu 

excepţia majorărilor de întârziere datorate pe perioada de amânare; 

    e) scutiri sau reduceri de impozite şi taxe locale, în condiţiile legii.” 

Este de competenţa Consiliului Local Tuluceşti să adopte o astfel de hotărâre. 

 

                Inspector 

                               Horghidan Fănica 



 

 

România 

Judeţul Galaţi 

Comuna Tuluceşti 

Primar 

Nr.  4808/11.06.2014 

 

 

Expunere de motive 
 

 

privind: scutirea doamnei Moise Maria de la plata majorărilor de întârziere 

datorate neachitării impozitului pe teren; 

 

 

 

Având în vedere cererea doamnei Moise Maria înregistrată sub nr. 

4006/06.05.2014, prin care solicită scutirea de la plata majorărilor de întârziere datorate 

neachitării impozitului pe teren; 

 Având în vedere chitanţa nr. 5627/06.05.2014.2014 prin care se atestă faptul că 

doamna Moise Maria a achitat debitul reprezentând impozitului pe teren datorat pentru 

anii 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, în valoare de 1091 lei; În 

susţinerea solicitării vine şi faptul că doamna Moise Maria îngrijeşte de 8 ani pe baiatul 

ei, Moise Bogdan, care suferă de schizofrenie paranoidă, boala care necesită cheltuieli 

medicale foarte mari. 

La data solicitării, doamna Moise Maria a achitat debitul cu care figura până la 

data de 25.06.2014, astfel că acest impozit a rămas fără obiect, şi coroborat cu prevederile 

legale în materie solicit Consiliului Local Tuluceşti să aprobe hotărârea privind scutirea 

doamnei Moise Maria de la plata majorărilor de întârziere datorate neachitării impozitului 

pe teren 

 

 

               Primar  

           Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind scutirea doamnei Moise Maria de la plata 

majorărilor de întârziere datorate neachitării impozitului pe teren 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : scutirea doamnei 

Moise Maria de la plata majorărilor de întârziere datorate neachitării impozitului pe teren, 

corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind scutirea doamnei Moise Maria de la plata majorărilor 

de întârziere datorate neachitării impozitului pe teren 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca 

membri pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Mitrofan Nicolae Marius, 

Peiu Lică şi Marin Neculai, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată 

cu            voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 



PEIU  LICĂ 

 

MITROFAN NICOLAE MARIUS 

 

MARIN NECULAI 

 

 

 

 

 

 

 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

 

La proiectul de hotărâre privind scutirea doamnei Moise Maria de la plata 

majorărilor de întârziere datorate neachitării impozitului pe teren 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : scutirea doamnei 

Moise Maria de la plata majorărilor de întârziere datorate neachitării impozitului pe teren, 

corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind scutirea doamnei Moise Maria de la plata majorărilor 

de întârziere datorate neachitării impozitului pe teren 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca 

membri pe domnii consilieri : Răuţă Viorica, Roşu Bogdan Dragoş, Soimu Gabriel 

Claudiu, Neghină Constantin, Bernea Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

forma prezentată cu             voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

ROŞU BOGDAN DRAGOŞ 



 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

NEGHINĂ CONSTANIN 

 

BERNEA ION 

 

 

 

 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind scutirea doamnei Moise Maria de la plata 

majorărilor de întârziere datorate neachitării impozitului pe teren 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : scutirea doamnei 

Moise Maria de la plata majorărilor de întârziere datorate neachitării impozitului pe teren, 

corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind scutirea doamnei Moise Maria de la plata majorărilor 

de întârziere datorate neachitării impozitului pe teren 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca 

membri pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Popa Costică, Mîrza Marius, Mocanu 

Victor, Enache Daniel, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

ENACHE DANIEL 

 

BOGATU FLORICĂ 

 



MOCANU VICTOR 

 

POPA COSTICĂ 

 

MÎRZA MARIUS 

 

 


