
ROMÂNIA 
JUDE�UL NEAM�

CONSILIUL LOCAL AL ORA�ULUI TÎRGU NEAM�

PROIECT 

HOT�RÂRE 
pentru aprobarea „Regulamentului privind acordarea înlesnirilor la plata obliga�iilor 

fiscale restante datorate bugetului local de c�tre persoanele juridice” 

Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam�, jude�ul Neam�;  
 Având în vedere prevederile art. 185 din Legea 207/2015  privind privind Codul de procedur�
fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 
 Analizând Expunerea de motive a Primarului ora�ului Tîrgu Neam� �i Raportul de specialiate al 
Direc�iei Venituri – impozite �i taxe înregistrate sub nr. V 2841 din 11.02.2016. 

�inând cont de avizele comisiilor de specialitate. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 �i art. 45 alin. 1 din Legea administra�iei publice locale nr. 
215/2001 – republicat�. 

HOT�R��TE: 

Art. 1. Se aprob� Regulamentul privind acordarea înlesnirilor la plata obliga�iilor fiscale restante 

datorate bugetului local de c�tre persoanele juridice conform Anexei la prezenta hot�râre parte integrant�
a acesteia. 

Art. 2. Direc�ia Venituri – Impozite �i taxe din cadrul Prim�riei va lua toate m�surile necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot�râri. 

Art. 3. La data intr�rii în vigoare a prezentei hot�râri, se abrog� Hot�rârea Consiliului Local Tîrgu 
Neam� nr. 59 din 28.03.2014. 

Art. 4. Secretarul ora�ului Tîrgu Neam� va asigura publicitatea �i comunicarea prezentei hot�râri 
persoanelor �i institu�iilor interesate. 

Ini�iator, 
 Primar 

      Vasilic� Harpa 

        Avizat pentru legalitate,  
               Secretar ora�, 
       jr. Laura Elena Maftei 

PE/CG 
Ex.  
Ds. _____ 



ANEXA 1 
la Regulament

PRIM�RIA ORA�ULUI TÎRGU NEAM�
Direc�ia Venituri – Impozite �i Taxe 

Nr. _________ din ______________ 

D E C I Z I E
de acordare a înlesnirilor la plat�

Datele de identificare a contribuabilului              Datele de identificare a împuternicitului 
Denumirea/Numele �i prenumele                         Denumirea/Numele �i prenumele 
________________________________              ___________________________  
Adresa__________________________               Adresa__________________________ 
Codul de identificare fiscal� / CNP                      Codul de identificare fiscal� / CNP 
________________________________               ________________________________ 

În temeiul prevederilor Hot�rârii Consiliului Local Tîrgu Neam� nr._____________, pentru aprobarea  
Regulamentului privind acordarea înlesnirilor la plata obliga�iilor fiscale restante datorate 
bugetului local de c�tre persoanele juridice 
În temeiul prevederilor Hot�rârii Consiliului Local Tîrgu Neam� nr._____________, pentru solu�ionarea 
cererea dumneavoastr� nr___________ din data de_________, înregistrat� la noi sub nr__________ din 
data de__________, 
se emite urm�toarea decizie: 

- Se acord� e�alonarea/amânarea la plat� pe o perioad� de _______ luni a obliga�iilor fiscale restante 
datorate bugetului local , în sum� total� de ____________, reprezentând: 
- Se acord� scutirea la plata obliga�iilor de plat� accesorii (major�ri de întârziere) restante datorate 
bugetului local, în sum� total� de __________, reprezentând : 

Suma datorat�Nr. 
crt. Denumirea obliga�iei fiscale Obliga�ii principale Obliga�ii accesorii 

(major�ri de întârziere) 
Total 

obliga�ii 
0 1 2 3 4 = 2+3 
1     
2     
…     

Total general    

Cuantumul �i termenele de plat� a ratelor de e�alonare se stabilesc prin graficul de e�alonare, care face 
parte integrant� din prezenta decizie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula contesta�ie, în condi�iile titlului VIII din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în termen de 45 zile de la 
data comunic�rii, sub sanc�iunea dec�derii. 
Contesta�ia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

PRIMAR,                                                                     SECRETAR, 
                   Vasilic� Harpa                                                          jr. Laura-Elena Maftei 



ANEXA 2 
la Regulament

PRIM�RIA ORA�ULUI TÎRGU NEAM�
Direc�ia Venituri – Impozite �i Taxe 

Nr. _________ din ______________ 

D E C I Z I E
de respingere a cererii de acordare a înlesnirilor la plat�

Datele de identificare a contribuabilului              Datele de identificare a împuternicitului 
Denumirea/Numele �i prenumele                         Denumirea/Numele �i prenumele 
________________________________              ___________________________  
Adresa__________________________               Adresa__________________________ 
Codul de identificare fiscal� / CNP                      Codul de identificare fiscal� / CNP 
________________________________               ________________________________ 

În temeiul prevederilor Hot�rârii Consiliului Local Tîrgu Neam� nr._____________, pentru aprobarea  
Regulamentului privind acordarea înlesnirilor la plata obliga�iilor fiscale restante datorate 
bugetului local de c�tre persoanele juridice 
În temeiul prevederilor Hot�rârii Consiliului Local Tîrgu Neam� nr._____________, pentru solu�ionarea 
cererea dumneavoastr� nr___________ din data de_________, înregistrat� la noi sub nr__________ din 
data de__________, 
Luând în considerare c� nu sunt îndeplinite condi�iile prev�zute în Hot�rârii Consiliului Local Tîrgu 
Neam� nr._____________ 
se emite urm�toarea decizie: 

Se respinge cererea de acordare a înlesnirilor la plat�

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a înlesnirilor la plat� : 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contesta�ie, în condi�iile titlului VIII din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în termen de 45 zile de la 
data comunic�rii, sub sanc�iunea dec�derii. 
Contesta�ia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

PRIMAR,                                                                     SECRETAR, 
                   Vasilic� Harpa                                                          jr. Laura-Elena Maftei 



ANEXA 3 
la Regulament

PRIM�RIA ORA�ULUI TÎRGU NEAM�
Direc�ia Venituri – Impozite �i Taxe 

Nr. _________ din ______________ 
Aprob 

           Primar, 
    Vasilic� Harpa 

REFERAT 

Subsemnatul(a)__________________________________, având func�ia de____________________ 
în cadrul Direc�iei Venituri Impozite �i Taxe, ca urmare a cererii nr__________din data 
de_________,depus� de contribuabilul_________________________________________________ cod 
de identificare fiscal� / CNP ___________________, înregistrat� la Prim�ria ora�ului Tîrgu Neam� sub 
nr_________din data de____________, am procedat la verificarea îndeplinirii condi�iilor prev�zute 
Hot�rârii Consiliului Local Tîrgu Neam� nr._____________, pentru aprobarea  Regulamentului privind 
acordarea înlesnirilor la plata obliga�iilor fiscale restante datorate bugetului local de c�tre 
persoanele juridice �i am constatat urm�toarele: 

Sec�iunea A: Condi�ii de acordare a e�alon�rii la plat�

Modul de respectare a 
condi�iilor Condi�ii de acordare a înlesnirilor la plata obliga�iilor de plat� restante 

DA NU 
a) are depuse toate declara�iile fiscale referitoare la obliga�iile de plat�
c�tre bugetul local 

  

b) are capacitate financiara de plata pe perioada de e�alonare   
c) are constituit� garan�ia potrivit art.7    
d) nu se afl� in procedura insolventei, potrivit prevederilor Legii 85/2014 
privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare 

  

e) nu se afl� in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare   
f) nu s-a stabilit raspunderea in temeiul Legii 85/2014, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor 
Codului de procedura fiscala. Prin exceptie, daca actele prin care s-a 
stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul c�ilor administrative si 
juridice de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost 
achitata, conditia se considera indeplinita 

  

g) a înregistrat profit în ultimii 2 ani anteriori depunerii cererii   
h) au fost depuse documentele justificative necesare solu�ion�rii cererii   
i) cererea nu con�ine obliga�iile fiscale prev�zute la art. 3 alin. 2) din 
Regulamentul aprobat prin HCL nr. ________ 

  

j) cererea si documentele aferente nu prezinta nicio modificare fata de 
conditiile de acordarea înlesnirilor la plata dintr-o cerere anterioara care a 
fost respinsa  

  

Sec�iunea B: Date de analiz�
Se men�ioneaz� în ce const� dificultatea generat� de lipsa temporar� de disponibilit��i b�ne�ti a 
contribuabilului �i capacitatea financiar� de plat� a acestuia pe perioada de e�alonare/amânare. 

Sec�iunea C: Alte men�iuni 
………………………………………………………………………………………………….. 



Sec�iunea D: Concluzii 
a) Se propune respingerea pentru neîndeplinirea condi�iilor prev�zute la Sec�iunea A lit. ….. ; 
b) Se propune respingerea potrivit art. 3 alin. 2) din Regulamentul aprobat prin HCL nr. ________ pentru 
urm�toarele obliga�ii : 
………………………………………………………….; 
c) Se propune aprobarea e�alon�rii/amân�rii la plat� pe o perioad� de _______ luni a obliga�iilor fiscale 
restante datorate bugetului local , în sum� total� de ____________, reprezentând : 
d) Se propune scutirea la plata obliga�iilor de plat� accesorii (major�ri de întârziere) restante datorate 
bugetului local, în sum� total� de __________, reprezentând : 

Suma datorat�Nr. 
crt. Denumirea obliga�iei fiscale Obliga�ii principale Obliga�ii accesorii 

(major�ri de întârziere) 
Total 

obliga�ii 
0 1 2 3 4 = 2+3 
1     
2     
…     

Total general    

Anex�m la prezentul referat documente care dovedesc îndeplinirea/neîndeplinirea condi�iilor prev�zute la 
art. 4 din Regulamentul aprobat prin HCL nr. ________. 

                                                                                            Întocmit, 
                                                                                    Director executiv 
                                                                                   ec. Elena Pup�zan 



ANEXA 4 
la Regulament

PRIM�RIA ORA�ULUI TÎRGU NEAM�
Direc�ia Venituri – Impozite �i Taxe 

Nr. _________ din ______________ 

D E C I Z I E
de constatare a pierderii valabilit��ii înlesnirilor la plat�

Datele de identificare a contribuabilului              Datele de identificare a împuternicitului 
Denumirea/Numele �i prenumele                         Denumirea/Numele �i prenumele 
________________________________              ___________________________  
Adresa__________________________               Adresa__________________________ 
Codul de identificare fiscal� / CNP                      Codul de identificare fiscal� / CNP 
________________________________               ________________________________ 

În temeiul prevederilor Hot�rârii Consiliului Local Tîrgu Neam� nr._____________, pentru aprobarea  
Regulamentului privind acordarea înlesnirilor la plata obliga�iilor fiscale restante datorate 
bugetului local de c�tre persoanele juridice, art. 10, alin. (1), 
V� comunic�m c� e�alonarea/amânarea la plat�, aprobat� prin Decizia de acordare a înlesnirilor la plat�
nr. _______ din data _______________, �-ia pierdut valabilitatea, începând cu data de _____________ 

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilit��ii înlesnirilor la plat� : 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

Consecin�ele pierderii valabilit��ii înlesnirilor la plat� : 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contesta�ie, în condi�iile titlului VIII din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în termen de 45 zile de la 
data comunic�rii, sub sanc�iunea dec�derii. 
Contesta�ia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

PRIMAR,                                                                     SECRETAR, 
                   Vasilic� Harpa                                                          jr. Laura-Elena Maftei 
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Anexa la HCL nr. _________________ 

REGULAMENT
privind acordarea înlesnirilor la plata obliga�iilor fiscale restante

datorate bugetului local de c�tre persoanele juridice

În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedur� fiscal�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, Titlul VII – Colectarea crean�elor fiscale, , Capitolul IV- Înlesniri 
la plata obliga�iilor fiscale, art.185, Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam� adopt� prezentul 
Regulament. 

Art. 1: Instituirea posibilit��ii acord�rii înlesnirilor la plata obliga�iilor fiscale restante 
administrate de Prim�ria ora�ului Tîrgu Neam�
In baza art. 185, respectiv art. 184 alin. 5, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal�, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare, la cererea temeinic justificata a debitorilor persoane juridice, 
pentru obliga�iile bugetare restante, Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam�, poate acorda, in condi�iile 
prezentului regulament, urm�toarele înlesniri la plat� : 
a) e�alon�ri �i/sau amân�ri la plata obliga�iilor fiscale, precum �i a obliga�iilor bugetare, prev�zute la art. 
184 alin (5), adic�: 

- amenzi de orice fel administrate de organul fiscal; 
- crean�e bugetare stabilite de alte organe �i transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit 
legii, inclusiv crean�ele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hot�râri 
judec�tore�ti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii 

b) scutiri sau reduceri de major�ri de întârziere. 

Art.2: Beneficiarii înlesnirilor la plat�
Prezentul regulament se aplic� contribuabililor, persoane juridice de drept public sau privat, indiferent 
de modul de organizare, pentru o perioada de cel mult 24 luni. 

Art.3: Obiectul înlesnirilor la plat�
1)Înlesnirile la plat�, se acorda pentru obliga�iile fiscale administrate de Prim�ria ora� Tîrgu Neam�, daca 
sunt îndeplinite condi�iile prev�zute de prezentul regulament. 
2) Înlesnirile la plat� nu se acorda pentru: 
a) obliga�iile fiscale in suma totala mai mica de 1.500 lei; 
b) obliga�iile fiscale care au f�cut obiectul unei e�alon�ri acordate in temeiul prezentului regulament, 
care �i-a pierdut valabilitatea; 
c) obliga�iile fiscale de a c�ror plat� depinde acordarea sau men�inerea unei autoriza�ii, acord ori alt act 
administrativ similar, potrivit legii; 
3) Perioada de acordare a înlesnirilor la plat�, se stabile�te de organul fiscal competent in func�ie de 
cuantumul obliga�iilor fiscale si de capacitatea financiara de plat� a contribuabilului a�a cum rezult� din 
bilan�ul contabil anexat la cerere. Perioada de acordare a înlesnirilor la plat� acordat� nu poate fi mai 
mare decât perioada de e�alonare/amânare la plat� solicitat�. 

Art.4: Condi�ii de acordare a înlesnirilor la plat�
Pentru acordarea înlesnirilor la plata obliga�iilor fiscale, contribuabilii persoane juridice trebuie s�
îndeplineasc� cumulativ urm�toarele condi�ii: 
a) sa aib� depuse toate declara�iile fiscale referitoare la obliga�iile de plat� c�tre bugetul local; 
b) sa aib� capacitate financiara de plata pe perioada de e�alonare. Aceste situa�ii se apreciaz� de organul 
fiscal competent pe baza de informa�ii si/sau documente relevante (bilan� contabil, balan�e de verificare), 
prezentate de contribuabil sau de�inute de organul fiscal ; 
c) sa aib� constituit� garan�ia potrivit art.7 ; 
d) sa nu se afle in procedura insolventei, potrivit prevederilor Legii 85/2014 privind procedura 
insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare; 
e) sa nu se afle in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare: 
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f) s� nu li se fi stabilit raspunderea in temeiul Legii 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, 
si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 - Codul de procedura fiscala. Prin 
exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul c�ilor administrative si 
juridice de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera 
indeplinita. 
g) nu se acord� scutiri/reduceri de obliga�ii de plat� accesorii (major�ri de întârziere) în cazul 
persoanelor juridice care în ultimii 2 ani anteriori depunerii cererii au înregistrat profit conform 
situa�iilor financiare anuale depuse la organele de specialitate. 

Art.5: Cererea de acordare
1) Cererea contribuabilului de acordare a înlesnirilor la plat�, se depune la registratura Direc�iei Venituri 
Impozite �i Taxe din cadrul Prim�riei ora�ului Tîrgu Neam� sau se transmite prin po�t� cu confirmare de 
primire �i se supune spre dezbatere �i aprobare Consiliului Local al ora�ului Tîrgu Neam�. 
2) Cererea de acordare a înlesnirilor la plat� va cuprinde urmatoarele elemente: 
a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea, numele reprezentantului legal/reprezentantului 
fiscal/imputernicitului, dac� este cazul, domiciliul fiscal, codul de indentificare fiscala, numarul de 
telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta 
contribuabilul in relatiile cu tertii; 
b) tipul înlesnirii la plat� �i perioada pentru care se solicit� e�alonarea/amânarea la plat�, exprimat� in 
luni sau scutirea de major�ri de întârziere �i motivarea acesteia; 
c) suma totala pentru care se solicita esalonarea/amânarea la plat�, defalcat� pe tipuri de impozite, taxe 
si alte sume datorate bugetului local si in cadrul acestora, pe obligatii fiscale pricipale si accesorii 
(major�ri de întârziere); 
d) suma total� pentru care se solicit� scutirea/reducerea obliga�iilor de plat� accesorii (major�ri de 
întârziere) defalcat� pe tipuri de impozite, taxe si alte sume datorate bugetului local; 
e) data �i semnatura contribuabilului / reprezentantului legal / reprezentantului fiscal / imputernicitului, 
precum si stampila. 
3) La cererea de acordare a înlesnirilor la plat� se anexeaz� urmatoarele documente: 
a) documentul din care rezult� sumele pentru care se solicit� înlesnirile la plat� (certificat atestare 
fiscal�, soma�ie sau titlu executoriu emise de Direc�ia Venituri Impozite �i Taxe conform prevederilor 
legale ) 
b) declaratia pe propia raspundere a contribuabilului din care sa reiasa ca nu se afla in procedura 
insolventei, potrivit prevederilor Legii 85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ca nu se afla in dizolvare, potrivit prevederilor legale in vigoare si ca nu i s-au/s-
a stabilit raspunderea, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, 
si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 - Codul de procedura fiscala: 
c) documente sau informatii relevante în sustinerea cererii. 
d) copii conform cu originalul dup� situa�iile financiare anuale depuse în ultimii 2 ani la organul fiscal 
competent (bilan� anual); 
e) situatia incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a 
înlesnirilor la plat�; 
f) originalul �i copia conform cu originalul ultimei balan�e de verificare întocmit� conform prevederilor 
legale; 
g) copie dup� documentul de plat� a crean�elor fiscale principale scadente la data depunerii cererii – 
numai în cazul cererii privind scutirea/reducerea obliga�iilor de plat� accesorii (major�ri de întârziere) 

Art.6: Modul de solutionare a cererii
1) Cererea contribuabilului se solutioneaza prin Hot�rârea Consiliului Local, emis� în termen de cel 
mult 60 zile de la data înregistr�rii. În baza acesteia se va emite Decizia de acordare a înlesnirilor la 
plata obliga�iilor de plat�, conform modelului prev�zut in Anexa 1 sau Decizie de respingere conform 
modelului prevazut in Anexa 2, dupa caz; 
2) Cuantumul si termenele de plata a ratelor de esalonare se stabilesc prin grafice de esalonare care fac 
parte integranta din Decizia de acordare a înlesnirilor la plata obliga�iilor de plat�. 
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3) In situatia in care contribuabilul a constituit garantia potrivit art.7, compartimentul de specialitate 
intocmeste referatul conform modelului prevazut in Anexa 3. Referatul va fi insotit de documente ce 
dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute la art.4 din prezentul regulament. 
4) In situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art.4 din prezentul regulament, 
compartimentul de specialitate intocmeste Raportul de specialitate �i Proiectul de hot�râre care va fi 
supus spre aprobare Consiliului Local al ora�ului Tîrgu Neam�. 
5) Cererea se solutioneaza prin decizie de respingere in oricare dintre urmatoarele situatii: 
a) in cazul cererilor depuse pentru obligatiile fiscale prevazute de art.3, alin2; 
b) nu sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute la art.4 din prezentul regulament; 
c) contribuabilul nu depune documente justificative necesare solutionarii cererii; 
d) cererea si documentele aferente nu prezinta nicio modificare fata de conditiile de acordarea 
înlesnirilor la plata dintr-o cerere anterioara care a fost respinsa ; 
In aceasta situatie compartimentul de specialitate intocmeste referatul si emite decizia de respingere a 
cererii de acordare a înlesnirilor la plata f�r� a mai fi supus� dezbaterii Consiliului Local al ora�ului 
Tîrgu Neam�. 
6) E�alonarea la plata se acorda pe o perioada de cel mult 5 ani, iar amânarea la plat �pe o perioad� de 
cel mult 6 luni, prin emiterea deciziei de acordare a înlesnirilor la plata obliga�iilor de plat�, conform 
modelului prev�zut in Anexa 1. Numarul de luni este dat de numarul de rate de e�alonare. 
7) Perioada de esalonare/amânare la plat� a obligatiilor fiscale se stabileste de organul fiscal in functie 
de cuantumul obligatiilor fiscale si de capacitatea financiar� a contribuabilului. Perioada de esalonare la 
plata acordata nu poate fi mai mare decât perioada de esalonare/amânare solicitata de contribuabil. 
8) Termenul de plat� a ratelor de e�alonare este ultima zi lucr�toare a fiecarei luni. Prima rat� din 
graficul de esalonare la plata are termenul de plata în ultima zi lucr�toare a lunii urm�toare emiterii 
deciziei de esalonare. 
9) Odata cu emiterea deciziei de esalonare se emit si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii 
aferente obligatiilor fiscale esalonate, calculate pâna la data emiterii deciziei de esalonare la plata. 

Art.7 : Garantii
1) Pentru obligatiile la bugetul local, datorate si neachitate, garan�ia trebuie s� acopere totalul 
obliga�iilor fiscale e�alonate �i/sau amânate la plat�. 
2) Garan�iile pot consta în: 
a) mijloace b�ne�ti consemnate pe numele debitorului la dispozi�ia organului fiscal la o unitate a 
Trezoreriei Statului; 
b) scrisoare de garan�ie/poli�� de asigurare de garan�ie potrivit art. 211 din Codul de procedur� fiscal�; 
c) instituirea sechestrului asigur�tor asupra bunurilor proprietate a debitorului;  
d) încheierea unui contract de ipotec� sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea 
obliga�iilor fiscale ale debitorului pentru care exist� un acord de e�alonare la plat�, având ca obiect 
bunuri proprietate a unei ter�e persoane. Aceste bunuri trebuie s� fie libere de orice sarcini, cu excep�ia 
cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de c�tre organul fiscal competent, cu respectarea 
limitelor prev�zute la alin. (16) al art. 193 din Codul de procedur� fiscal� . 
3) Bunul ce constituie obiect al garantiei nu poate sa mai constituie obiect al unei garantii pentru 
esalonare la plata a obligatiilor unui alt contribuabil. 
5) Organul fiscal competent elibereaza garantiile dupa finalizarea e�alon�rii la plat�. 

Art.8 : Conditii de mentinere a valabilitatii e�alon�rii la plata.
1) Esalonarea la plata acordata pentru obligatiile fiscale isi mentine valabilitatea in urmatoarele conditii: 
a) se respecta cuantumul si termenele de plata din graficul de esalonare; 
b) se achita obligatiile fiscale administrate de Primaria oras Tg. Neamt, nestinse la data aprobarii 
e�alon�rii la plata si care nu fac obiectul e�alon�rii la plata, in termen de cel mult 60 zile de la data 
aprobarii; 
c) se achita la termen obligatiile fiscale administrate de Primaria oras Tg. Neamt cu termene de plat�
scadente dup� aprobarea înlesnirii la plat�, pe toat� perioada acord�rii înlesnirii. 
2) In situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile 
prevazute la alin.1), organul fiscal competent comunica contribuabilului finalizarea e�alon�rii la plata. 



4

Art.9: Majorari de intirziere
1) Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari/amân�ri la plata, pentru obligatiile fiscale 
esalonate/amânate la plata, se datoreaza si se calculeaza majorari de intirziere. 
2) Pe perioada pentru care au fost acordate amân�ri sau e�alon�ri la plat�, pentru obliga�iile fiscale 
principale e�alonate sau amânate la plat�, se datoreaz� major�ri de întârziere de 0,5% pe lun� sau 
frac�iune de lun�, reprezentând echivalentul prejudiciului 

Art.10: Pierderea valabilitatii e�alon�rii/amân�rii la plata si consecintele pierderii acesteia. 
1) Esalonarea/amânare la plata isi pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate dispozitiile art.8 
alin.1. Organul fiscal competent emite o decizie de constatare a pierderii valabilitatii e�alon�rii/amân�rii 
la plata conform modelului prevazut in Anexa 4, care se comunica contribuabilului. 
2) Pierderea valabilitatii e�alon�rii/amân�rii la plata atrage inceperea sau continuarea, dupa caz, a 
executarii silite pentru intreaga suma nestinsa. 

Art.11: Executarea garantiilor
In cazul pierderii valabilitatii e�alon�rii/amân�rii la plat�, organul fiscal competent execut� garan�iile în 
contul obligatiilor fiscale ramase nestinse. 

Art.12: Suspendarea executarii silite
1) Pentru sumele care fac obiectul e�alon�rii/amân�rii la plata a obligatiilor fiscale, nu se incepe sau se 
suspenda, dupa caz, procedura de executare silita, de la data aprobarii e�alon�rii/amân�rii la plata. 
2) Odata cu aprobarea e�alon�rii/amân�rii la plata, organele fiscale competente comunica, in scris,  
bancilor la care contribuabilul isi are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care 
detin/datoreaza sume de bani contribuabilului masura de suspendare a executarii silite prin poprire. 
3) In cazul prevazut la alin.2) suspendarea executarii silite prin poprire bancara are ca efect incetarea 
indisponibilizarii sumelor viitoare provenite din incasarile zilnice in conturi in lei si in valuta, incepind 
cu data si ora comunicarii catre institutiile de credit a adresei de suspendare a executarii silite prin 
poprire. 
4) Sumele existente in cont la data si ora comunicarii adresei de suspendare a executarii silite ramân 
indisponibilizate, contribuabilul putând dispune de acestea numai pentru efectuarea de plati in scopul : 
a) achitarii obligatiilor administrate/recuperate de organele fiscale competente de care depinde 
mentinerea valabilitatii e�alon�rii/amân�rii la plat�; 
b) achit�rii drepturilor salariale; 
5) In cazul tertilor popriti, suspendarea executarii silite are ca efect incetarea indisponibilizarii sumelor 
datorate de acestia contribuabilului, atât a celor prezente cit si a celor viitoare pina la o noua comunicare 
din partea organului fiscal privind continuarea masurilor de executare silita prin poprire. 
6) Masurile de executare silita incepute asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietatea 
contribuabilului se suspend� de la data comunic�rii aprob�rii e�alon�rii la plat�. 

Art.13: Dispozitii finale
1) Contribuabilul poate plati anticipat, partial sau total, sumele cuprinse in graficul de esalonare la plata. 
2) In situatia in care se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de esalonare la plata, organul fiscal 
competent, din oficiu, reface graficul de esalonare cu respectarea perioadei de esalonare aprobate. In 
acest caz, ratele ce fac obiectul stingerii anticipate sunt exigibile la data platii sau la data emiterii 
deciziei de rambursare, dupa caz. 
3) Dispozitiile prezentului regulament se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de 
procedura fiscala.  






