
       Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 316/2015 

 

 

 

PROCEDURA 

de acordare a facilităţilor fiscale 

 privind anularea unor obligaţii fiscale accesorii datorate bugetului local al 

municipiului Sfântu Gheorghe 
  

1. Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor care datorează către bugetul 
local al municipiului Sfântu Gheorghe majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale, 
cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv şi/sau cu termene de plată 
cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 decembrie 2015. 

 
2. Prezenta procedură se aplică de la data intrării în vigoare a Hotărârii nr. 

316/2015, până la data de 30 iunie 2016. 
 
3. În cazul în care contribuabilii achită obligaţiile fiscale principale, cu termene de 

plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi/sau cu termene de plată cuprinse între data de 
1 octombrie 2015 şi 31 decembrie 2015 şi cota de 26,7% din majorările de întârziere 
aferente, pot să solicite anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere aferente 
obligaţiilor fiscale principale restante.  

 
4. În vederea acordării facilităţii prevăzute la pct. 3, contribuabilii sunt obligaţi să 

depună o cerere (model nr.1 şi 2) la registratura Direcţiei Finanţe Publice Municipale 
Sfântu Gheorghe, după cum urmează: 

 
Model nr. 1 

 
Către, 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

Direcţia Finanţe Publice Municipale 
 

Subsemnatul(a) __________________________, domiciliat în localitatea 
______________________, str. ____________________, nr. _____ bl.____, sc. _____, 
ap. _____, judeţul _________________, posesor buletin/carte de identitate seria _____, nr. 
____________, C.N.P _________________________; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Sfântu 
Gheorghe cu nr. 316/2015 privind acordarea unor facilități fiscale pentru anularea unor 
obligaţii fiscale accesorii datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe; 

Luând în considerare că obligaţiile fiscale principale/amenzile, cu termene de plată 
până la 30 septembrie 2015 şi/sau cele cu termene de plată cuprinse între data de 1 
octombrie 2015 şi 31 decembrie 2015, precum şi cota de 26,7% din majorările de întârziere 
aferente, calculate până la data plăţii, au fost stinse  după intrarea în vigoare a hotărârii sus-
menţionate; 
 Solicit anularea unei cote de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor 
fiscale principale restante.  
 
 
Data: __________________   Semnătura. ________________ 
 
 
 
 



 
Model nr. 2 
 

Către, 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

Direcţia Finanţe Publice Municipale 
 
 
  Subsemnatul(a) __________________________, domiciliat în localitatea 
______________________, str. ____________________, nr. _____, bl.____, sc. _____, 
ap. _____, judeţul _________________, posesor buletin/carte de identitate seria _____, nr. 
_______________________, C.N.P __________________________ în calitate de 
_____________________________ al ________________________________________, 
cu sediul în localitatea _______________________________________, str. 
____________________, bl.____, sc. _____, ap. _____, judeţul _________________, 
CF/C.U.Î _____________________; 

 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Sfântu 

Gheorghe cu nr. 316/2015 privind acordarea unor facilități fiscale pentru anularea unor 
obligaţii fiscale accesorii datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe; 

Luând în considerare că obligaţiile fiscale principale/amenzile, cu termene de plată 
până la 30 septembrie 2015 şi/sau cele cu termene de plată cuprinse între data de 1 
octombrie 2015 şi 31 decembrie 2015, precum şi cota de 26,7% din majorările de întârziere 
aferente, calculate până la data plăţii, au fost stinse  după intrarea în vigoare a hotărârii sus-
menţionate. 
 Solicit anularea unei cote de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor 
fiscale principale restante.  
 
 
 

Data: __________________   Semnătura. ________________ 
 
      
     Loc aplicare ştampilă: 
 
 
 
5. Direcţia Finanţe Publice Municipale verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la 

art. 1, 2 din hotărâre şi emite decizia de anulare a cotei de 73,3% din majorările de 
întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante.  

 
 6. Contribuabililor care nu au depus cererea prevăzută la pct. 4, dar sting, după data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin plată sau compensare, toate obligaţiile fiscale şi 
solicită acordarea facilităţii până la data de 30 iunie 2016, le sunt aplicabile dispoziţiile pct. 
5, în mod corespunzător. În acest caz, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor ce 
formează obiectul facilităţii prevăzute la art. 1 din hotărâre, în conformitate cu prevederile 
Codului de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

7. În vederea acordării facilităţii, respectiv a restituirii sumelor ce formează 
obiectul facilităţii, contribuabilii sunt obligaţi să depună o cerere (modelul nr. 3 şi 4) la 
registratura Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe, după cum urmează: 

 
 
 



 
 

Model nr. 3 
 

 
Către, 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

Direcţia Finanţe Publice Municipale 
 

Subsemnatul(a) __________________________, domiciliat în localitatea 
______________________, str. ____________________, nr. _____, bl.____, sc. _____, 
ap. _____, judeţul _________________, posesor buletin/carte de identitate seria _____, nr. 
____________, C.N.P _________________________; 

 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Sfântu 

Gheorghe cu nr. 316/2015 privind acordarea unor facilități fiscale pentru anularea unor 
obligaţii fiscale accesorii datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe; 

Luând în considerare că obligaţiile fiscale principale/amenzile, cu termene de plată  
până la 30 septembrie 2015 şi/sau cele cu termene de plată cuprinse între data de 1 
octombrie 2015 şi 31 decembrie 2015, precum şi majorările de întârziere aferente, 
calculate până la data plăţii, au fost stinse integral după intrarea în vigoare a hotărârii  sus-
menţionate. 
  
 Solicit: 
1. anularea unei cote de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 

principale restante;  
2. restituirea sumei plătite în plus în valoare totală de *)________ lei.  Vă rog ca plata 

sumei să fie efectuată prin: 
   casieria dumneavoastră 
   virament bancar  în contul  _______________________ deschis la Banca _________ 
_____________________, Sucursala ______________________________________ . 
 
 
*) se va indica după primirea deciziei de anulare a majorărilor de întârziere 
 
 
 
Data: __________________   Semnătura. ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Model nr. 4 
 
 
 

Către, 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

Direcţia Finanţe Publice Municipale 
 
 
 

Subsemnatul(a) __________________________, domiciliat în localitatea 
______________________, str. ____________________, bl.____, sc. _____, ap. _____ , 
judeţul _________________, posesor buletin/carte de identitate seria _____, nr. 
_______________________, C.N.P __________________________, în calitate de 
_____________________________ al _________________________________________, 
cu sediul în localitatea _____________________________________, str. 
____________________, bl.____, sc. _____, ap. _____, judeţul _________________, 
CF/C.U.Î _____________________; 

 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Sfântu 

Gheorghe cu nr. 316/2015 privind acordarea unor facilități fiscale pentru anularea unor 
obligaţii fiscale accesorii datorate bugetului local al municipiului Sfântu Gheorghe; 

Luând în considerare că obligaţiile fiscale principale/amenzile, cu termene de plată  
până la 30 septembrie 2015 şi/sau cele cu termene de plată cuprinse între data de 1 
octombrie 2015 şi 31 decembrie 2015, precum şi majorările de întârziere aferente, 
calculate până la data plăţii, au fost stinse integral după intrarea în vigoare a hotărârii  sus-
menţionate. 
  
 Solicit: 

1. anularea unei cote de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 
principale restante;  

2. restituirea sumei plătite în plus în valoare totală de *)________ lei.  Vă rog ca plata 
sumei să fie efectuată prin virament bancar  în contul  _______________________ 
deschis la Banca ______________________________, Sucursala _____________ . 

 
 
*) se va indica după primirea deciziei de anulare a majorărilor de întârziere 
 
 
 
 
 
 
Data: __________________   Semnătura. ________________ 

 
      
     Loc aplicare ştampilă: 
 


