
                       
    ROMÂNIA 

  JUDEŢUL BUZĂU 
  MUNICIPIUL BUZĂU 

                      - CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  eșalonării obligațiilor fiscale și majorările aferente la 
31.12.2019, datorate bugetului local al municipiului Buzău, de către 

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL-Filiala Buzău 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 
şedinţă ordinară; 

Având în vedere: 
         - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
90/CLM/16.03.2020; 

     - raportul Direcției Finanțe Publice Locale Buzău, înregistrat sub nr. 
34.718/16.03.2020; 
 - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-
financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
   - prevederile art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală; 
  - prevederile Hotărârii nr. 228/2019 pentru aprobarea Procedurii 
privind acordarea înlesnirii la plată a creanțelor bugetare restante datorate 
bugetului local de către persoanele fizice și juridice prin eșalonare la plată; 
  -prevederile Hotărârii nr. 345/2019 pentru aprobarea modificării și 
completării Hotărârii nr. 228/2019, 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. 
 - Cererea înregistrată la Direcția Finanțe Publice Locale sub  nr. 

5.664/15.01.2020; 
- Certificatul de atestare fiscală nr. 28.135/03.03.2020 emis de 

Direcția  Finanțe Publice Locale  a municipiului Buzău, eliberat pentru 
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL-Filiala Buzău; 

- Referatul avizat de Directorul Executiv al Direcției Finanțe Publice 
Locale  a municipiului Buzău, înregistrat sub nr.32.095/11.03.2020; 

- Acordul de principiu privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale; 
- Procesul verbal de punere de acord încheiat la sediul Direcției  

Finanțe Publice Locale  a municipiului Buzău în data de 10.03.2020; 
- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

 



 În temeiul  prevederilor art. 84, alin. (3)-(5), art. 87, alin. (5), art. 129, 
alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), coroborat cu art. 
5, lit. cc), precum şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,   
 
  

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
  Art.1.- Se aprobă eşalonarea la plată a obligaţiilor datorate 
bugetului local al municipiului Buzău, de către PARTIDUL NAȚIONAL 
LIBERAL-Filiala Buzău, în cuantum total de 185.407,94 lei, pentru o 
perioadă de 60 luni, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Art.2.-  Prezenta hotărâre încetează să producă efecte în situaţia 
în care debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite de lege şi 
reglementate prin metodologia de acordare a facilităţilor fiscale, ca fiind 
ulterioare adoptării prezentei hotărâri. 

 Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei 

Finanţe Publice Locale, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 
                                    PRESEDINTELE  SEDINTEI, 
                                  consilier Vasile Murguleț 
                              
 
 
 

     CONTRASEMNEAZĂ: 
   SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                       Eduard Pistol 
 

 
 
 
 
 
 
Buzău, 30 martie 2020 
Nr. 50  
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de  30 martie 2020, cu respectarea prevederilor 
art. 139, alin. (3), lit. c), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ, cu un număr de 12 voturi pentru, 6 abţineri şi     
4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR - 

Nr. 90/CLM/16.03.2020 

 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale și 
majorările aferente la 31.12.2019, datorate bugetului local al municipiului 

Buzău, de către PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL-Filiala Buzău 
 

Prin cererea inregistrată la Direcția Finanțe Publice Locale a 
municipiului Buzău sub nr. 5.664 din 15.01.2020, PNL – Filiala Buzău, 
solicita aprobarea eșalonării la plata a obligațiilor fiscale, în cuantum total 
de 185.407,94 lei, conform Certificatului de atestare fiscala nr. 
28.135/03.03.2020 constând in 99.904,00 lei-debite principale (ramașițe) 
si 85.503,94 lei accesorii. 

 În aceste circumstanțe, cererea și documentele depuse de către 
PNL- Filiala Buzău, respectă prevederile metodologice de acordare a 
eșalonării la plata a impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local 
al municipiului Buzău și eșalonării la plată a majorărilor de întârziere de 
orice fel, cu excepția majorărilor datorate pe perioada de eșalonare (cota 
de 0,5% la rata lunară a soldului creanțelor principale), aprobate prin HCL 
nr. 345/2019 și se încadrează în prevederile art. 3, alin. (3), care stabilește 
că perioada de eșalonare raportata la suma de 185.407,94 lei  este între 
48 luni și 60 luni, cu aprobarea Consiliului Local Municipal. 

 Legislația fiscală prevede la art. 185, alin. (1) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, posibilitatea acordării de 
înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale.  

Art.3, alin. (3), lit. b) din Hotărârea Consiliului Local nr. 

345/12.12.2019, pentru aprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii 
la plata a creanțelor bugetare restante datorate bugetului local de către 
persoane fizice și juridice prin eșalonare la plată, prevede că pentru 
sume peste 40.000 lei perioada de eșalonare la plată este de 48 luni 
până la 60 de luni, cu aprobarea Consiliului Local Municipal. 

          Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local 
al Municipiului Buzău, spre analiză și aprobare, Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea acordării de înlesniri la plată constând in obligații 
bugetare datorate de către PNL – FILIALA BUZĂU, cu rugămintea de a fi 
adoptat în forma prezentată. 
 
 

         P R I M A R, 
     Constantin Toma 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- Direcia Finanţe Publice Locale - 

Nr. 34.718/16.03.2020 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale și 
majorările aferente la 31.12.2019, datorate bugetului local al municipiului 

Buzău, de către PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL-Filiala Buzău 
 

      Urmare a cererii inregistrată la instituția noastră sub nr. 5.664 din 
15.01.2020, PNL – Filiala Buzău, solicita aprobarea eșalonării la plata a 
obligațiilor fiscale, în cuantum total de 185.407,94 lei, conform 
Certificatului de atestare fiscala nr. 28.135/03.03.2020 constând in 
99.904,00 lei-debite principale (ramașițe) si 85.503,94 lei accesorii. 
 
        În acest context, vă supunem atenției următoarele aspecte de 
fapt si legislative : 

     PNL– Filiala Buzău este înregistrată în evidența  DFPL Buzau, cu două 
imobile (Sediu partid si Birou senatorial), două terenuri intravilan CC, cota 
indiviză aferentă acestor clădiri și un mijloc de transport (autoturism marca 
Dacia-1300), pentru care figurează cu debite neachitate și majorări 
aferente pe o perioadă cuprinsă între 30.03.2009 si până la data emiterii 
Certificatului de atestare fiscală, specificat mai sus. 
 
      În luna Iulie a anului 2019 inspectorii din cadrul Serviciului de 
Urmărire, Colectare și Executare Creanțe Fiscale Persoane Juridice, în 
urma Somațiilor și Titlurilor executorii, înaintate în lunile anterioare, 
procedează la încheierea Procesului-verbal de sechestru asupra 
bunurilor imobile, nr. 224/25.07.2019, conform prevederilor art. 242 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, asupra sediului 
central din Buzău, Strada Ion Băieșu, Bloc 3C-Hașdeu, Ap.-parter. 
 
     În aceste circumstanțe, PNL- Filiala Buzău, în data de 15.01.2020 
depune la sediul instituției noastre Cererea de acordare a facilităților 
fiscale antementionată, pentru sumele prevăzute in Certificatul de 
atestare fiscala nr. 28.135/03.03.2020. Dosarul depus a fost analizat de 
către echipa de control desemnată la nivelul Serviciului Control și 
Inspecție Fiscală Persoane Juridice și de inspectori ai Serviciului de 
Urmărire, Colectare și Executare Creanțe Fiscale Persoane Juridice, care 
a stabilit că cererea și documentele depuse respectă prevederile 
metodologice de acordare a eșalonării la plata a impozitelor, taxelor și a 
altor obligații la bugetul local al Municipiului Buzău și eșalonării la plată a 
majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor datorate pe 
perioada de eșalonare (cota de 0,5% la rata lunară a soldului creanțelor 

 
 



principale), aprobate prin HCL nr. 345/2019, precum și încadrarea cererii 
petentei în prevederile art. 3, alin. (3), care stabilește că perioada de 
eșalonare raportata la suma de 183.669,36 lei eșalonată este între 48 luni 
și 60 luni, cu aprobarea Consiliului Local Municipal. 
 
          Legislația fiscală prevede la: 
         - Art. 185, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, posibilitatea acordării de înlesniri la plata impozitelor și 
taxelor locale ”La cererea temeinic justificată a contribuabilului, 
organul fiscal local poate acorda pentru obligațiile fiscale restante 
următoarele înlesniri la plata: 

a) eșalonări și/sau amânări la plata obligațiilor fiscale, precum 
și a obligațiilor bugetare prevăzute la art. 184, alin. (1), 

b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere”  
       - HCL nr. 345/12.12.2019, pentru aprobarea Procedurii privind 
acordarea înlesnirii la plata a creanțelor bugetare restante datorate 
bugetului local de către persoane fizice și juridice prin eșalonare la plată, 
art. 1 „Se aprobă Procedura privind acordarea înlesnirii la plată a 
creanțelor bugetare restante datorate bugetului local de către 
persoane fizice și juridice prin eșalonare la plată, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre” 
 
          În vederea aplicării - HCL nr. 345/12.12.2019 pentru aprobarea 
Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanțelor bugetare 
restante datorate bugetului local de către persoane fizice și juridice prin 
eșalonare la plata, ( a impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul 
local, al majorărilor de întârziere, cu excepția majorărilor de întârziere 
datorate pe perioada de eșalonare) PNL – FILIALA BUZAU are obligația 
îndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data aprobării HCL de acordare 
a înlesnirilor la plată, a următoarelor condiții: 
           1) achitarea obligațiilor de plată principale născute după data 
eliberarii Certificatului de atestare fiscala (03.03.2020), a majorărilor de 
întârziere aferente acestora, precum și a majorărilor de întârziere aferente 
creanțelor bugetare cuprinse în Certificatul de atestare fiscala, calculate 
până la data Hotărârii de eșalonare, 
           2) achitarea tuturor obligațiilor fiscale curente la termenele stabilite 
de lege, născute în intervalul celor 60 luni supuse eșalonării, altele decât 
cele stabilite in Graficul de eșalonare, 
           3) constituirea garanțiilor necesare aprobării înlesnirilor la plată, 
care trebuie să acopere 150% din totalul obligațiilor  restante pentru care 
s-a acordat eșalonarea, în condițiile si limitele prevăzute de art. 9, alin, 
(4), (8) si (10) din Anexa la HCL 345/2019 și conform prevederilor Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cap, cap. IV, art. 193. 
 
         Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt indeplinite 
condițiile de fapt și de drept necesare adoptarii de către Consiliul Local al 
Municipiului Buzău a Hotărârii privind aprobarea acordării de înlesniri la 



plată constand in obligații bugetare datorate de către PNL – FILIALA 
BUZĂU. 
 
   Anexăm prezentului următoarele: 

- Cererea nr. 5664 din data de 15.01.2020 
- Certificatul de atestare fiscală nr. 28.135/03.03.2020 
- Referat comisie 
- Grafic de eșalonare pentru 60 luni. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

LAURENȚIU VASILE  
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