
Având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată la

nr.18.807/06.05.2016;
-raportul de specialitate al Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale, înregistrat la

nr.11.864/06.05.2016;
-raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină;
-raportul comisiei buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat;
-prevederile art.20 din Legea iir.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu

modificările şi completările ulterioare, ale art.162, alin.(1), coroborat cu alin.(2), lit.„b"
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare şi  ale art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată.

în temeiul art.36, alin.(1), alin.(4), lit.„c" şi art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001

privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă plafonul minim al obligaţiilor de plată restante faţă de bugetul
local datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice, necesar publicării pe pagina
de internet proprie a listelor cu debitori care înregistrează obligaţii fiscale restante,
astfel:

-pentru persoane fizice   -   5.000 lei;
-pentru persoane juridice  -10.000 lei.

Art.2. Se aprobă formularele reprezentând modelul listei de publicat pentru
persoanele fizice şi persoanele juridice şi notificarea acestora, prevăzute în anexele 1
- 3 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Listele cu debitorii se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din
trimestrul următor celui de raportare şi cuprinde obligaţii fiscale restante la sfârşitul
trimestrului şi neachitate la data publicării listei.

în situaţia achitării integrale a obligaţiilor fiscale datorate, Direcţia de
Impozite şi Taxe Locale Giurgiu va proceda la modificarea corespunzătoare pentru
fiecare debitor care şi-a achitat aceste debite.
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CONTRAS^M^EAZĂ,
SECRE^AR,

Opri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu,
Administratorului Public al Municipiului Giurgiu şi Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale
Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire.



PRIMAR,

BARBJ^^ICOLAE

Conform prevederilor legale în vigoare, respectiv art. 162 alin.(l) coroborat cu alin.
(2), lit.b) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, 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, propun iniţierea unui proiect de hotărâre cu
următoarea titulatură :

„ Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului minim al obligaţiilor fiscale restante
datorate de către debitorii persoane fizice şi juridice, care urmează a fi publicate".

Proiectul propus are ca obiect stabilirea plafonului minim al obligaţiilor fiscale
restante, astfel : 5000 lei in cazul debitorilor persoane fizice si 10000 lei in cazul debitorilor
persoane juridice care urmează a fi publicate.

Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Giurgiu va întocmi raportul de specialitate şi va
redacta proiectul de hotărâre pe care-1 va susţine în faţa comisiei pentru administraţie
publică locală, juridic şi de disciplină şi a comisiei de buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat, pentru avizare.

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Nr. 18807/06.05.2016



I.TEMEIUL DE FAPT
Prin Expunerea de Motive nr. 18807/06.05.2016, Primarul Municipiului Giurgiu, a

iniţiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea plafonului minim al obligaţiilor fiscale
restante datorate de către debitorii persoane fizice şi juridice, care urmează a fi
publicate, în vederea dezbaterii şi aprobării sale în şedinţa Consiliului Local al
Municipiului Giurgiu.

II.TEMEIUL DE DREPT
Conform art.44 din Legea nr.215/2001 modificată, privind Admnistraţia Publică

Locală, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Giurgiu, a analizat şi elaborat prezentul raport
în termenul prevăzut de lege.

III.ARGUMENTE DE OPORTUNITATE
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, la art.162 alin.(l) prevede

că organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor
persoane fizice şi juridice care înregistraeză obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul
acestor obligaţii.

Lista se publică trimestrial, până la 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.

înainte de publicare, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor, în termen de
10 zile calendaristice de la expirarea trimestrului.

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.

Având în vedere prevederile Legii nr.207/2015, precum si faptul ca aceste obligaţii
restante se notifică debitorilor şi trebuie operate modificări in listele publicate, în urma
analizei numărulului mare de restanţieri aflaţi in evidenţa fiscală raportat la numărul
personalului existent care duce la îndeplinire dispoziţiile actului normativ, propunem
aprobarea plafonului pentru publicarea pe pagina de internet proprie a restanţierilor astfel:

-pentru persoane fizice   -   5.000 lei;

-pentru persoane juridice  - 10.000 lei;
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CONSILIER JURIDIC,
Geantă Carmen

IV.REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de Hotărâre are ca temei special de drept prevederile art.162, alin.(l),
coroborat cu alin.(2), lit.b) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare .

V.CONCLUZII SI PROPUNERI
Proiectul de Hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate drept pentru care

propunem dezbaterea şi aprobarea sa în şedinţa Consiliului Local.



') Se vor menţiona obilgatii fiscale principale
2) Total obligaţii fiscale reprezintă:
a)total obligaţii fiscale principale (col. 3) plus obligaţii fiscale accesorii (col. 4);
b)total obligaţii fiscale principale si accesorii, care cuprind atâta cuantumul obligaţii fiscale
necontestate  (col. 6), precum si acelor contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a
exercitat caile de atac prevăzute de lege (col. 7).
Obligaţiile la coloana 7 vor fi menţionate pana la soluţionarea cailor de atac asupra acestora.
Ori de cate ori contribuabilul obţine suspendarea executării actului administrativ - fiscal, in condiţiile
legii, obligaţiile fiscale vor fi scoase din lista, deoarece nu mai fac obiectul publicării.
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') Se vor menţiona obligaţii fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.

2) Total obligaţii fiscale reprezintă:
a)total obligaţii fiscale principale (col. 3) plus obligaţii fiscale accesorii (col. 4);
b)total obligaţii fiscale principale si accesorii, care cuprind atâta cuantumul obligaţii fiscale
necontestate  (col. 6), precum si acelor contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a
exercitat caile de atac prevăzute de lege (col. 7).
Obligaţiile la coloana 7 vor fi menţionate pana la soluţionarea cailor de atac asupra acestora.
Ori de cate ori contribuabilul obţine suspendarea executării actului administrativ - fiscal, in condiţiile
legii, obligaţiile fiscale vor fi scoase din lista, deoarece nu mai fac obiectul publicării.
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l) Se menţionează ultima

Conducătorul unităţii fiscale
Numele si prenumele

Semnătura si sampila unităţii

Obiigatii fiscale accesorii

3

Obiigatii fiscale principale2)

2

Total, din care:

1=2 + 3

Obligaţii fiscale restante

- lei -

_') inregistrati obligaţii fiscale neachitate la data prezentei, inPrin care va aducem la cunoştinţa ca la data de

cuantum delei

Subscrisa Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, str. Alexandriei, nr.7, bl.G2,

judeţul Giurgiu, identificată cu C.F. nr. 24582550, reprezentată prin Director Executivin temeiul

art. 162 alin. ( 3 ) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările ulterioare si

având in vedere HCL nr. ./2016 privind aprobarea plafonului minim al obligaţiilor fiscale restante

datorate de către debitorii persoane fizice si juridice care urmează a fi publicaţi si cuantumul acestor obligaţii datorate

bugetului local al Municipiului Giurgiu, formulam prezenta

NOTIFICARE
privind obligaţiile fiscale restante

Către

Codul de identificare fiscal/ CNP

Denumirea/ Numele si prenumele
Sediul social/Adresa    

2016. <^>J/Anexa nr. 3 la HCL nr


