
  

          
România 

Judeţul Tulcea 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

HOTĂRÂREA NR. 207 
privind acordarea unor facilităţi fiscale  

pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice din municipiul Tulcea  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
17 decembrie 2015, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru 
contribuabilii persoane fizice şi juridice din municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa 
viceprimarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 36620/02.12.2015 şi Raportul întocmit de Serviciul Impozite şi 
Taxe din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 36621/02.12.2015; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 

Ţinând seama de prevederile art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  
nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale; 

Respectând dispoziţiile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (1), (2) şi (6),  
art. 49 alin. (1) şi (2)  şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale        
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  
nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale.   

Art. 2. Se aprobă Procedura de acordare a facilităţilor fiscale sub forma anulării 
unei cote din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale datorate 
bugetului local al Municipiului Tulcea, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, 
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru obligaţiile de plată 
rezultate din raporturi juridice contractuale. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul 
Municipiului Tulcea şi Serviciul Impozite şi Taxe, organul fiscal din cadrul  
Direcţiei Economice. 

Art. 5. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu ___ voturi ale consilierilor locali  din ___ consilieri 
locali prezenţi. 

 

   CONTRASEMNEAZĂ,                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          PENTRU SECRETAR,                                                                CONSILIER,        
             Jr. Leventh IUSUF      



  
  

          
 

  România 
Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea unor facilităţi fiscale  

pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice din municipiul Tulcea  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
17 decembrie 2015, legal constituită; 

Examinând documentaţia întocmită privind acordarea unor facilităţi fiscale 
pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice din municipiul Tulcea, proiect din 
iniţiativa viceprimarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 36620/02.12.2015 şi Raportul întocmit de Serviciul Impozite şi 
Taxe din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 36621/02.12.2015; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 

Ţinând seama de prevederile art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  
nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale; 

Respectând dispoziţiile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (1), (2) şi (6),  
art. 49 alin. (1) şi (2)  şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale        
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  
nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale.   

Art. 2. Se aprobă Procedura de acordare a facilităţilor fiscale sub forma anulării 
unei cote din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale datorate 
bugetului local al Municipiului Tulcea, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, 
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru obligaţiile de plată 
rezultate din raporturi juridice contractuale. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul 
Municipiului Tulcea şi Serviciul Impozite şi Taxe, organul fiscal din cadrul  
Direcţiei Economice. 

Art. 5. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor sale. 

 

                  VIZAT                                                                                                       INIŢIATOR, 
   PENTRU LEGALITATE                                                                                      VICEPRIMAR, 
       PENTRU SECRETAR,                                                           

     Jr. Leventh IUSUF                                                                          Ing. Stere ŞACU  
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România 
Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

 

                                                                                   Anexa nr. 1 
                                                                                     la Hotărârea nr. 207/17.12.2015 

 

 
Procedura  

 

de acordare a facilităţilor fiscale sub forma anulării unei cote din majorările de întârziere 
aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului local al Municipiului Tulcea,  

restante la 30 septembrie 2015, inclusiv 
 

  

Art. 1. Dispoziţii generale  
 

(1) Prezenta procedură se aplică contribuabililor, persoane fizice şi juridice, care, 
la data de 30 septembrie 2015, înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul local. 

(2) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a Municipiului 
Tulcea şi se aprobă prin hotărâre de consiliu local. 

 

Art. 2. Obiectivul procedurii 
 

Obiectivul procedurii este determinat de stimularea achitării voluntare de către 
contribuabili a obligaţiilor de plată restante la bugetul local, maximizarea încasărilor 
bugetare, precum şi de respectarea principiului egalităţii de tratament, respectiv 
stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor 
fiscale, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al persoanelor juridice. 

 

Art. 3. Cadrul legal 
 

La elaborarea prezentei proceduri au fost avute în vedere prevederile 
următoarelor acte normative: 

a) O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale; 
b) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
c) O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
d)  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
 

Art. 4. Durata aplicării procedurii 
 

Prezenta procedură se aplică de la data aprobării şi până la data de 30 iunie 2016, 
anularea operând pentru majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale 
aflate în sold la 30 septembrie 2015, precum şi pentru majorările de întârziere aferente 
obligaţiilor de plată principale, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, 
inclusiv, şi  individualizate prin decizii de impunere emise urmare unei inspecţiei fiscale 
în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
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Art. 5. Condiţii de acordare a facilităţilor fiscale  
 

(1) Facilităţile fiscale se acordă pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente 
obligaţiilor fiscale principale restante la data de 30 septembrie 2015. 

(2) Prin obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015 se înţeleg obligaţiile de 
plată pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată, inclusiv amenzi. 
 (3) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante, obligaţiile de plată stabilite în 
acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de  
30 septembrie 2015. În cazul în care contribuabilul renunţă la cererea de suspendare a 
executării silite, acesta poate beneficia de anularea unei cote a majorărilor de întârziere, 
în condiţiile prezentei hotărâri. 

(4) Pentru majorările de întârziere aferente tuturor obligaţiilor fiscale 
restante la data de 30 septembrie 2015 se acordă următoarele facilităţi: 

 

I. Se anulează cota de 70% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor 
fiscale principale restante la data de 30 septembrie 2015, dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 

 

a) contribuabilul depune cerere de anulare a majorărilor de întârziere până la data 
de 31 martie 2016, inclusiv; 

b) toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, 
constând în impozite, taxe, precum şi amenzi contravenţionale datorate bugetului local 
al Municipiului Tulcea, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data de  
31 martie 2016, inclusiv; 

c) cota de 30% din majorările de întârziere calculată pentru toate obligaţiile 
principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, este achitată până la data de  
31 martie 2016, inclusiv; 

d) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile de plată 
principale, cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 
2016, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere, dar 
nu mai târziu de 31 martie 2016. 

 

II.  Se anulează cota de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor 
fiscale principale restante la data de 30 septembrie 2015, dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 

 

a) contribuabilul depune cerere de anulare a majorărilor de întârziere până la data 
de 30 iunie 2016, inclusiv; 

b) toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, 
constând în impozite, taxe, precum şi amenzi contravenţionale datorate bugetului local 
al Municipiului Tulcea, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data de  
30 iunie 2016, inclusiv; 

c) cota de 50% din majorările de întârziere calculată pentru toate obligaţiile 
principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, este achitată până la data de  
30 iunie 2016, inclusiv; 

d) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile de plată 
principale, cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 30 iunie 2016, 
inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere, dar nu mai 
târziu de 30 iunie 2016. 
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III.  Se anulează cota de 50% din majorările de întârziere aferente 
obligaţiilor fiscale principale, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, 
inclusiv, şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a inspecţiei 
fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

 

a) contribuabilul depune cerere de anulare a majorărilor de întârziere în termen de 
90 zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii; 

b) toate diferenţele de obligaţii de plată principale individualizate în decizia de 
impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată 
prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală; 

c) cota de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor prevăzute la lit. b) 
este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la 
art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. 

 

(5) Facilităţile fiscale prevăzute la alin. (4) nu se acordă pentru obligaţiile fiscale 
stinse prin poprire sau prin sumele încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.  

 

Art. 6. Modalitatea de acordare a facilităţilor fiscale 
 

(1) Contribuabilul care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de 
plată accesorii potrivit prezentei hotărâri va notifica organul fiscal local cu privire la 
intenţia sa, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. 

(2) În termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea notificării, inspectorul fiscal va 
comunica debitorului cuantumul obligaţiilor de plată exigibile, aflate în sold la data 
depunerii notificării, precum şi cuantumul majorărilor de întârziere pe care le are de 
achitat, reprezentând cota de 30% sau, după caz, de 50% din majorările de întârziere 
calculate pentru toate obligaţiile principale restante la 30 septembrie 2015. 

(3) Pentru a beneficia efectiv de facilităţile fiscale stabilite prin prezenta hotărâre, 
contribuabilul va depune la Registratura Servicului Impozite şi Taxe Tulcea o cerere de 
anulare a majorărilor de întârziere, după îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate 
prevăzute la art. 5 alin. (4) pct. I, II sau III, lit. b) – d), care va fi însoţită de dovada 
achitării obligaţiilor fiscale (chitanţă, ordin de plată etc.). 

(4) Cererea de anulare a majorărilor de întârziere va fi analizată de inspectorii 
fiscali din cadrul Compartimentelor Stabilire şi Impunere Persoane Fizice, respectiv 
Stabilire şi Impunere Persoane Juridice, care vor verifica îndeplinirea condiţiei privind 
achitarea integrală, la data solicitării, a obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 5 alin. (4). 

(5) Cererea de anulare a majorărilor de întârziere se soluţionează prin decizie de 
anulare a obligaţiilor fiscale accesorii sau, după caz, decizie de respingere a cererii de 
anulare a accesoriilor. 

(6) Decizia prevăzută la alin. (5) se întocmeşte în două exemplare, din care un 
exemplar se comunică petentului, iar un exemplar, împreună cu documentele 
justificative, se arhivează de către inspectorul fiscal. 

(7) Operarea efectivă a facilităţilor acordate se efectuează în baza deciziei de 
anulare a cotei din majorările de întârziere, aprobate de Şeful Serviciului Impozite şi 
Taxe. 
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Art. 7. Dispoziţii finale 
 

(1) Dacă un contribuabil depune cererea de anulare a majorărilor de întârziere se 
procedează astfel: 

a) în situaţia în care procedura de executarea silită a fost începută, se amână 
următoarele etape prevăzute de lege pentru recuperarea obligaţiilor de plată (înfiinţarea 
popririlor, instituirea de sechestre sau valorificarea bunurilor mobile şi/sau imobile) 
până la data de 30 iunie 2016; 

b) în cazul în care procedura de executare silită nu a fost începută, declanşarea ei 
se amână până la data de 30 iunie 2016. 

(2) Obligaţiile de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi 
transmise organului fiscal în vederea recuperării, precum şi obligaţiile de plată aflate în 
litigiu nu sunt luate în calcul în vederea acordării anulării majorărilor de întârziere. 

(3) Anexele A - E, cuprinzând formularele: “Notificare”, “ Cerere de anulare a 
obligaţiilor fiscale accesorii”, “ Adresă de comunicare a obligaţiilor de plată care intră 
sub incidenţa facilităţii” , “Decizie de anulare a majorărilor de întârziere”, “Decizie de 
respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere”, fac parte integrantă din 
prezenta procedură. 

(4) Prezenta procedură se completează cu prevederile O.U.G. nr. 44/2015 privind 
acordarea unor facilităţi fiscale. 
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                                                                                      Anexa A la procedura aprobată prin 

                                                                                     Hotărârea nr. ____/17.12.2015 
 

 
 
 
 

NOTIFICARE 
 
 

   
Subsemnatul(a).................................................................CNP………………………, cu 

domiciliul în România, judeţul ............................................, codul poştal ..................., 
municipiul/oraşul/comuna....................................., satul/sectorul ..................................,  
str. ...................................................................., nr. .........., bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, 
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., tel./fax ..................................,  
e-mail ………………………. 

 
1)Subscrisa............................................................, C.I.F.*)  ..................................., cu 

sediul în România, judeţul ............................................, codul poştal ................., 
municipiul/oraşul/comuna......................................, satul/sectorul ..................................,  
str. ......................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, 
tel./fax .................................., e-mail ...................................................................... reprezentată 
prin................................. ................................................................2) în calitate de 
proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar unic/asociat/ administrator/împuternicit, 

  
în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi a 
HCL nr. .............../2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru contribuabilii persoane 
fizice şi juridice din municipiul Tulcea, vă notific că intenţionez să beneficiez de anularea 
cotei de _____% din majorările de întârziere datorate bugetului local aferente obligaţiilor de 
plata neachitate în termen, restante la 30.09.2015, inclusiv. 

 
 
 Data,         Semnătura, 
................................    
 
 
 

 

                                                 
1) Se completează în cazul persoanelor fizice; 
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau 
codul unic de înregistrare, după caz); numărul de înregistrare la instanţa judecătorească, etc. 
2) Se completează în cazul persoanelor juridice. 
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                                                                                    Anexa B la procedura aprobată prin 
                                                                                     Hotărârea nr. ____/17.12.2015 

 

 
 
 

CERERE DE ANULARE A MAJOR ĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE   
 
 

 
 
 

Subsemnatul(a).................................................................CNP………………………, cu 
domiciliul în România, judeţul ............................................, codul poştal ..................., 
municipiul/oraşul/comuna....................................., satul/sectorul ..................................,  
str. ...................................................................., nr. .........., bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, 
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., tel./fax ..................................,  
e-mail ………………………. 

 
1)Subscrisa............................................................, C.I.F.*)  ..................................., cu 

sediul în România, judeţul ............................................, codul poştal ................., 
municipiul/oraşul/comuna......................................, satul/sectorul ..................................,  
str. ......................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, 
tel./fax .................................., e-mail ...................................................................... reprezentată 
prin................................. ................................................................2) în calitate de 
proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar unic/asociat/ administrator/împuternicit, 

 
în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale 

şi a H.C.L. nr................/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru contribuabilii 
persoane fizice şi juridice din municipiul Tulcea, solicit: 

 

a) anularea unei cote de 70% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 
principale restante la data de 30.09.2015; 

 

b) anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 
principale restante la data de 30.09.2015. 

 

Declar pe propria răspundere că, la data prezentei, nu am modificări ale materiei 
impozabile faţă de ultima declaraţie fiscală depusă. 
 

Anexez prezentei dovada achitării sumelor prevăzute la art. 5 din pocedura anexă la 
H.C.L. nr. ......./2015. 
 
 
 

Data ,           Semnătura,  

                                                 
1) Se completează în cazul persoanelor fizice; 
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau 
codul unic de înregistrare, după caz); numărul de înregistrare la instanţa judecătorească, etc. 
2) Se completează în cazul persoanelor juridice. 
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                                                                                  Anexa C la procedura aprobată prin 
                                                                                        Hotărârea nr. ____/17.12.2015 

 
 
 

ADRESĂ DE COMUNICARE A OBLIGA ŢIILOR DE PLAT Ă  
CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA FACILIT ĂŢII 

 
 

                                                                                           
 

JUDEŢUL TULCEA 
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIAL Ă MUNICIPIUL TULCEA 

SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE 
 

   

   
Codul de identificare fiscală: 4321429 
Adresa: str. I.L. Caragiale, nr. 2A,Tulcea 
Tel: 0240 532 950;  fax: 0240 532 959 
Email: sit@primaria-tulcea.ro                                                                                                                              
 
 

Către, 
 

............................................................... 
 

Având în vedere notificarea dumneavoastră nr.  ............... din data de .................., 
înregistrată la U.A.T. Municipiul Tulcea – Serviciul Impozite şi Taxe sub  
nr. ............................., în conformitate cu prevederile H.C.L. nr................/2015 privind 
acordarea unor facilităţi fiscale pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice din municipiul 
Tulcea, vă comunicăm că figuraţi în evidenţele fiscale, la data de  ......................., cu: 

1. Obligaţii de plată conform Avizului de plată anexat. 
2. Următoarele obligaţii fiscale la data de 30.09.2015, inclusiv: 

 
 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
taxă 

Denumirea obligaţiei de plată Debit la 30.09.2015  Majorări aferente calculate 
până la data de  

1.     
2.     
3.     
 TOTAL    

 

Facem precizarea că, pentru a beneficia efectiv de prevederile H.C.L. nr. .... /2015,  
se impune ca, până la data de .........................2016, să achitaţi următoarele obligaţii fiscale: 

- obligaţii fiscale restante la data de 30.09.2015, în cuantum total de ..... lei; 
- cota de …… % (30% sau 50%, după caz) din majorările de întârziere calculate pentru 

toate obligaţiile principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, în cuantum de ….. lei  
- obligaţii de plată principale, cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 

2015 şi data de .…….. (31 martie 2016 sau 30 iunie 2016, după caz), în cuantum de …….. lei. 
 

ŞEF SERVICIU, 
 

Jr. Daniela GRĂDINARU 
 

 
COMPARTIMENT IMPUNERE PERSOANE                                  

FIZICE/JURIDICE, 
                                                                                                       Exp. …………………… 
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                                                                                    Anexa D la procedura aprobată prin 
                                                                                     Hotărârea nr. ____/17.12.2015 

 
 

DECIZIE DE ANULARE A MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE 
 
 
 
 
 

JUDEŢUL TULCEA 
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIAL Ă MUNICIPIUL TULCEA 

SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE 
 

   

  Codul de identificare fiscală: 4321429 
Adresa: str. I.L. Caragiale, nr. 2A,Tulcea 
Tel: 0240 532 950;  fax: 0240 532 959 
Email: sit@primaria-tulcea.ro                                                                                                                              

                                                                                  Aprobat, 
 

                                                                                    Şef Serviciu, 
 

                                                                                                   Jr. Daniela GRĂDINARU 
  

DECIZIE 
de anulare a majorărilor de întârziere 

 
 

Numele şi prenumele/Denumirea debitorului ................................................................. 
Domiciliul/Sediul: municipiul/oraşul......................................, str...................................., 

nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul ........................codul postal .................... 
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./pasaport seria 

.................. nr. ......................................, C.I.F.*) ..............................................., telefon/fax 

...................................., e-mail .............................................................  
 

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi ale 
H.C.L. nr..../2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru contribuabilii persoane fizice 
şi juridice din municipiul Tulcea,  

 

Având în vedere cererea înregistrată la U.A.T. Municipiul Tulcea - Serviciul Impozite şi 
Taxe sub nr……………… 

 

Se anulează cota de: ...................reprezentând majorări de întârziere aferente obligaţiilor 
principale neachitate până la data de 30 septembrie 2015, respectiv suma de……..lei, 
reprezentând: 
 

 

Nr. 
Crt. 

Codul 
de taxă 

Denumirea obligaţiei de plată Suma reprezentând  majorări 
de întârziere  

Data anulării 

1.     
2.     
3.     
4.     

 

Împotriva prezentei decizii, persoana interesată poate depune contestaţie la organul fiscal 
emitent în termen de 30 de zile de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate 
cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sub sancţinea decăderii. 

 
COMPARTIMENT IMPUNERE PERSOANE FIZICE/IMPUNERE PERSOANE JURIDICE, 

 

Exp. ……………………….. 
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                                                                                      Anexa E la procedura aprobată prin 
                                                                                     Hotărârea nr. ____/17.12.2015 

 
DECIZIE DE RESPINGERE A CERERII DE ANULARE A MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE 

 
 

JUDEŢUL TULCEA 
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIAL Ă MUNICIPIUL TULCEA 

SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE 
 

   

   
Codul de identificare fiscală: 4321429 
Adresa: str. I.L. Caragiale, nr. 2A,Tulcea 
Tel: 0240 532 950;  fax: 0240 532 959 
Email: sit@primaria-tulcea.ro                                                                                                                              

                                                                                  Aprobat, 
 

                                                                                    Şef Serviciu, 
 

                                                                                                   Jr. Daniela GRĂDINARU 
..  

DECIZIE 
de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere 

 
 

Numele şi prenumele/Denumirea debitorului ................................................................. 
Domiciliul/Sediul: municipiul/oraşul......................................, str...................................., 

nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul ........................codul postal .................... 
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./pasaport seria 

.................. nr. ......................................, C.I.F.*) ..............................................., telefon/fax 

...................................., e-mail .............................................................  
 

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi ale 
H.C.L. nr..../2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru contribuabilii persoane fizice 
şi juridice din municipiul Tulcea,  

 

Luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 5 pct. ___ din  
H.C.L. nr..../2015  

 

Se respinge cererea de anulare a majorărilor de întârziere, înregistrată la  
U.A.T. Municipiul Tulcea - Serviciul Impozite şi Taxe sub nr……………… 

 
Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a anulării majorărilor de 

întârziere .............................................................................................................................. 
 

Temeiul de drept .................................................................................................... 
 

Împotriva prezentei decizii, persoana interesată poate depune contestaţie la organul fiscal 
emitent în termen de 30 de zile de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate 
cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sub sancţinea decăderii. 

 
 

COMPARTIMENT IMPUNERE PERSOANE FIZICE/IMPUNERE PERSOANE JURIDICE, 
 

Exp. ……………………….. 


