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privind modificarea HCL 103/2021 referitoare la scutirea de la plata accesoriilor in 

cazul obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate 
bugetului local al Orasului Comanesti de persoane fizice si juridice 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Back', intrunit in sedinta ordinara in 
data de  2 . o 3 .  2c5/2—  ; 

Avand in vedere 
- referatul de aprobare a domnului Primar al Orasului Comanesti, inregistrata cu numarul 

28545/10.03.2022; 
raportul de specialitate nr. 28545/B/10.03.2022 intocmit de Serviciului Impozite si Taxe Locale 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Comanesti; 

- Avizele comisidor de specialitate ale Consiliului Local Comanesti; 

In conformitate Cu : 
- Prevederile art LII alin.(1) din OG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea 

unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative; 
- Prevederile titlului IX, cu privire la impozitele si taxele locale din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal; 
- Prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal; 
- Prevederile art XVII din OG nr.69/2020 pentru modificarea si completarea 	nr, 227/2015 

privind Codul fiscal, precum i pentru instituirea unor masuri fiscale; 
- Prevederile art VI din OG nr. 19/2021 privind unele masuri fiscale, precum si pentru modificarea 

si completarea unor acte normative in domeniul fiscal; 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1) si alin (14), ale art 133 alin (1), ale art. 

139, ale art. 196 alin(1) si ale art. 197 din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, 
adopta urmatoarea 

Art.l.  Consiliul Local al orasului ComAnesti, aproba modificarea HCL 103/2021 si a 
procedurii referitoare la scutirea de la plata accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 
martie 2020 datorate bugetului local al Orasului Comanesti de persoane fizice si juridice de pe raza 
administrativ -teritoriald a ORASULUI COMANESTI, in sesul modificarii si inlocuirii termenului de 
31 ianuarie 2022 cu termenul de 30 iunie 2022 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL 103/2021 pentru aprobarea unor facilitati fiscale 
si a Procedurii de acordare a facilitatilor fiscale, raman neschimbate. 

Art.3.  Prezenta hotarare se comunic'd Prefectului judetului Bacau, Primarului 
orasului Comanesti, directiilor si serviciilor interesate din cadrul UAT- Orasul Comanesti, pentru 
ducere la indeplinire, cu drept de contestatie in termen de 30 zile de la comunicare. 

Initiatori , 	 Avizat pentru legalitate, 
PREWAR, 	 Secretarul orasului, 

Ec. Viorel Miron 
	

jurist Daniela Chirila 

Sef serv. I.T.L., 	lonut Albu 
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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

ORASUL COMANESTI 
str. Ciobanus nr. 2 

Cod fiscal: 4353269, Tel: 0234/374272, Fax: 0234/374278, E-mail: contact@primariacomanesti.ro   
Nr. 28545//10.03.2022 

REFERAT DE APROBARE 

Avand in vedere : 
- Prevederile art LII alin.(1) din OG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea 

unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative; 
- Prevederile titlului IX, cu privire la impozitele si taxele locale din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal; 
- Prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal; 
- Prevederile art XVII din OG nr.69/2020 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015  

privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale; 
Prevederile art VI din OG nr. 19/2021 privind unele masuri fiscale, precum i pentru 
modificarea i completarea unor acte normative in domeniul fiscal; 

Tinand cont de faptul ca : 
- evolutia imprevizibila a contextului crizelor generate pe plan international si intern care 

afecteaza veniturile persoanelor fizice si juridice; 
- pentru a stimula incasarea veniturilor la bugetul local al ORASULUI COMANESTI in 

urmatoarea perioada, la cererea temeinic justificata a contribuabilor persoane fizice si a celor 
asimilate acestora precum si a persoanelor juridice care inregistreaza majorari de intarziere la 
plata impozitelor si taxelor locale, se impune acordarea de scutiri 

In acest context ,propun ca proiectul de modificare a HCL 103/2021 referitoare la scutirea de la 
plata a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al 
Orasului Comanesti de persoane fizice si juridice, sa fie aprobata in forma prezentata prin raportul de 
specialitate intocmit de serviciul impozite si taxe. 

PRIMAR, 
Ec. VIOREL M1RON 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

ORASUL COMANESTI 
str. Ciobanus nr. 2 

Cod fiscal: 4353269, Tel: 0234/374272, Fax: 0234/374278, E-mail: imptax@primariacomanestiso  
SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE (I.T.L.) 

Nr.28545/B/ din 10.03.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare 

privind modificarea HCL 103/2021 referitoare la scutirea de la plata accesoriilor in cazul obligatiilor 
bugetare restante la 31 martie 2020 datorate 

bugetului local al Orasului Comanesti de persoane fizice si juridice 

In conformitate cu 

- Prevederile art LII alin.(1) din OG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea 
unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative; 

- Prevederile titlului IX, cu privire la impozitele si taxele locale din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal; 

- Prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal; 
Prevederile art XVII din OG nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legd_nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor Masuri fiscale; 

- Prevederile art VI din OG nr. 19/2021 privind unele Masuri fiscale, precum si pentru 
modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fiscal; 

Subsemnatul Ionut Albu - sef serviciu Impozite si taxe locale (ITL), propun initierea unui proiect de 
hotarare privind modificarea HCL 103/2021 referitoare la scutirea de la plata a accesoriilor in cazul 
obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orasului Comanesti de 
persoane fizice si juridice cu scopul de a stimula conformarea contribuabililor la plata obligatiilor 
fiscale, revitalizarea si evitarea deschiderii procedurii insolventei, maximizarea incasarilor bugetare si 
diminuarea arieratelor. 

Totodata precizez faptul ca prin art LII alin (1) din OG 130/2021 referitoare la unele masuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, 
prevede ca "termenul de 31 ianuarie 2022 se inlocuieste cu termenul de 30 iunie 2022. 

Avand in vedere baza legala invocata si raportandu-ne la contextul crizelor generate pe plan 
international si intern, va rugam sa aprobati initierea unei Hotarari de Consiliu local privind 
modificarea HCL 103/2021 referitoare la scutirea de la plata accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare 
restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orasului Comanesti de persoane fizice si juridice 
in sensul inlocuirii termenului de 31 ianuarie 2022 cu termenul de 30 iunie 2022,   in tot cuprinsul 
procedurii de acordare a scutirii de la plata a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare 
restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orasului Comanesti bugetului local al Orasului 
Comanesti 

Sef serv. I.T.L., 	 lonut Albu 


