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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 209 din data de 24.06.2019 
pentru aprobarea procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a  

creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către  
persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău, întrunit în şedintă 
ordinară, 
 Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
245/CLM/24.06.2019, privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare 
restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare 
la plată; 

- raportul Direcţiei Finanțe Publice Locale Buzău, înregistrat sub nr. 
75.801/24.06.2019; 
           - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
          - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată; 
  - prevederile art. 185, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (9), art. 45 alin. (2), lit. a), art. 49, alin. (1) 
şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
 Art. 1. Se aprobă procedura privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor 
bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin 
eşalonare la plată, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Finanțe Publice 
Locale,  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                                                                                                 

      INIȚIATOR 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
        

                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
                                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                 Eduard Pistol 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL  BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- PRIMAR – 

Nr. 245/CLM/24.06.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind acordarea  

înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local 
 de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată 

 
 

 În conformitate cu prevederile Titlul VII – Colectarea creanţelor fiscale, 
Capitolului IV – Înlesniri la plată din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, creditorii bugetari locali pot acorda debitorilor persoane fizice sau juridice, 
pentru obligaţiile bugetare restante pe care le administrează, înlesniri la plată prin 
eşalonări la plată a debitelor restante. Pe perioada eşalonării la plată nu începe sau 
se suspendă executarea silită, iar contribuabilii vor constitui garanţii pentru debitele 
eşalonate la plată. 

 
 Având în vedere: 

 - Raportul de specialitate al Direcţiei Economice a Municipiului Buzău; 
 - Posibilitatea de recuperare a creanţelor bugetare restante acumulate de 

către contribuabilii persoane fizice şi juridice prin acordarea înlesnirii la plată ce 
constă în eşalonarea datoriilor restante; 
  - Prevederile art. 185 alin (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală; 

  - Prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind 
administraţia publică locală, 
  Consider că se justifică promovarea prezentului proiect de hotărâre pe care îl 
supun spre aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
 
 

P R I M A R 
Constantin Toma 

 
  
 

 
 
  

 
 

 
 
 

        
 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Direcţia Finanţe Publice Locale - 

                                    Nr. 75.801/24.06.2019 
 

 
 

RAPORT  
 la proiectul de hotărâre privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare 

restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice  
prin eşalonare la plată 

 
 

 Eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale restante, datorate bugetului local de 
contribuabilii persoane fizice şi juridice, constituie una dintre facilităţile fiscale 
agreate şi încurajate de legislaţia fiscală din România. 
 Pentru recuperarea creanţelor bugetare restante acumulate de contribuabilii 
persoane fizice şi juridice ca urmare a dificultăţilor specifice societăţii actuale, în 
vederea depăşirii de către aceştia a problemelor generate de lipsa temporară a 
disponibilităţilor băneşti, precum şi în scopul prevenirii acumulării de noi datorii, 
ţinând cont de faptul că volumul arieratelor a crescut semnificativ în perioada de 
criză economico-financiară, din cauza dificultăţilor financiare cu care s-au 
confruntat contribuabilii, în scopul asigurării unei mai bune încasări la bugetul local 
a arieratelor fiscale, propunem adoptarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată 
a obligaţiilor fiscale restante, atingându-ne astfel scopul principal al activităţii 
instituţiei noastre, acela de colectare a creanţelor bugetului local al Municipiului 
Buzău. 
 În acelaşi timp, considerăm că prin acordarea acestor înlesniri, nu afectăm 
activitatea economică a persoanelor juridice sau socială a persoanelor fizice, ci 
sporim disponibilitatea acestora de a-şi achita debitele restante la bugetul local, 
creanţele acestora constituind evident o pondere importantă în structura încasărilor 
provenite din impozite şi taxe locale. 
 Legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală menţionează la art. 185 alin. (6) că „prin hotărâre a autorităţii 
deliberative se aprobă procedura de acordare a înlesnirilor la plată”, ceea ce obligă 
şi forul decizional din Primăria Municipiului Buzău să ia o măsură în acest sens. 

Prin eşalonarea la plată a restanţelor se obţin o serie de avantaje, atât de 
către Primăria Municipiului Buzău, cât şi de către contribuabilii aflaţi în această 
situaţie, cum ar fi: 

 îmbunătăţirea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, prin 
încasarea lor efectivă conform graficelor de eşalonare; 
 constituirea de garanţii materiale (bunuri imobile,  bunuri mobile sau 

garanţii personale) în favoarea Direcţiei Finanțe Publice Locale Buzău, pe toată 
durata eşalonării; 
 întreruperea/amânarea procesului de executare silită asupra 

contribuabililor cu restanţe şi implicit neefectuarea cheltuielilor necesare 
executării; 
 îmbunătăţirea indicatorilor de lichiditate şi solvabilitate ai contribuabililor 

persoane juridice, prin transformarea unor datorii curente restante în datorii pe 
termen mediu ca urmare a eşalonării; 
 obţinerea de informaţii actualizate cu privire la patrimoniul impozabil al 

contribuabililor şi eliminarea posibilităţilor de eludare a impunerilor fiscale. 



Având în vedere cele prezentate, precum şi posibilitatea legală a eşalonării la 
plată a creanţelor datorate bugetului local de contribuabilii persoane fizice şi 
juridice, propunem spre dezbatere şi aprobare Procedura privind reglementarea 
acordării  înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului 
local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată, anexată 
prezentului.  

 
 

Director executiv, 
           Laurențiu-Iulian Vasile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


