
              R O M Â N I A       

      JUDEȚUL VRANCEA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

           F O  C  Ș  A N I 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

                                                             din 30.05.2019 

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Focșani nr. 217 din 28 iulie 2016  

privind stabilirea criteriilor și a punctajului în vederea acordării înlesnirilor la 

plată a obligațiilor datorate bugetului local  de către persoanele fizice 

 

 

             Analizând raportul comun întocmit de Directia economică și  Serviciul 

impozite si taxe locale  înregistrat la nr. 54639/30.05.2019 prin care se propune 

modificarea Hotărârii Consiliului Local Focsani nr. 217 din 28 iulie 2016 privind 

stabilirea criteriilor și a punctajului in vederea acordarii inlesnirilor la plată a 

obligatiilor datorate bugetului local  de către persoanele fizice; 

- în conformitate cu prevederile art. 185 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, 

privind Codul de procedura fiscală, cu modificările si completările ulterioare; 

- în baza articolului 36, alin. (1) si (2), lit. “b”, alin. (4), lit.”c”, precum si în 

temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală 

republicată în anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare ;  

 

 

                                                  P R O P U N : 

 

Art.1 Aprobarea modificării art. 1, punctul 3 din Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Focșani nr. 217 din 28 iulie 2016, care va avea următorul cuprins :  

 

“ 3. Venitul  net pe membru de familie ( în categoria membrilor de familie nu 

intră persoanele care au peste 18 ani cu exceptia celor care urmează cursurile 

unei forme de învătămînt ) : 

-  mai mare decit salariul  

   mediu net pe economie                           - nu beneficiază de inlesnire la 

plată ; 

- intre 1700 lei si salariul  

           mediu net pe economie                                - 5 puncte  

-  intre 1400 lei si 1700 lei                                 - 10 puncte 

- intre 1100 lei si 1400 lei                                 - 20 puncte 

- intre 800 lei si 1100 lei                                  - 30 puncte 

- mai mic de 800 lei                                         - 40 puncte .” 

 

 

 

 

 



 

Art. 2 Aprobarea modificării art. 5, aliniatul 2 din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 217 din 28 iulie 2016, care va avea următorul cuprins :  

 

“cei care au un venit mediu net pe membru de familie mai mare decit salariul mediu 

net pe economie (în categoria membrilor de familie nu intră persoanele care au peste 

18 ani cu excepţia celor care urmeaza cursurile unei forme de învăţămînt ) „. 

 

                                           

Art. 3 Executarea hotărârii va fi asigurată de către  Primarul municipiului 

Focsani prin Serviciul administraţie  publică locală, agricultură, Direcţia economică  

şi Serviciul impozite si taxe locale.                                

                                

 

 

 

 

Initiator proiect de hotărâre, 

                                                              P R I M A R ,   

       

                                           Cristi Valentin Misăilă               

 

 

 

              Avizat 

                   Secretarul Municipilui Focsani 

             Eduard Marian Corhana 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            ROMÂNIA                                                                                                                                                                               

JUDETUL VRANCEA    

PRIMARIA MUNICIPIULUI                                                           

           F O C S A N I                                                                                              SE APROBĂ 

 - Directia economica                                                                                                 PRIMAR,                                       

- Serviciul impozite                                                                                        Cristi Valentin Misăilă 

  si taxe locale                                                                                      

 Nr. 54639/30.05.2019 

                                                                                                             

R A P O R T 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Focșani nr. 217 din 28 iulie 2016  

privind stabilirea criteriilor si a punctajului în vederea acordării înlesnirilor la 

plată a obligațiilor datorate bugetului local  de către persoanele fizice 
 

În conformitate cu prevederile  art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, prin hotărâre a  autorităţii deliberative se  aprobă 

procedura de acordare a înlesnirilor la plată. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 217 din 28 iulie 2016 Consiliul 

Local a aprobat procedura  prevăzută de lege și a stabilit  criteriile și punctajul în vederea  acordării 

înlesnirilor la plată a obligațiilor datorate bugetului local de către persoanele fizice . 

Avînd în vedere creșterea salariului net pe economie din ultima perioadă și pentru a da 

posibilitatea unei părți mai mari din populația Municipiului Focșani de a beneficia de înlesniri la 

plata obligațiilor datorate bugetului local ordonatorul principal de credite propune : 

 

- modificarea art. 1, punctul 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 

217 din 28 iulie 2016, care va avea următorul cuprins :  

 

“ 3. Venitul  net pe membru de familie ( în categoria membrilor de familie nu intră 

persoanele care au peste 18 ani cu exceptia celor care urmează cursurile unei forme de 

învătămînt ) : 

-  mai mare decit salariul  

   mediu net pe economie                           - nu beneficiază de inlesnire la plată ; 

- intre 1700 lei si salariul  

           mediu net pe economie                                - 5 puncte  

-  intre 1400 lei si 1700 lei                                 - 10 puncte 

- intre 1100 lei si 1400 lei                                 - 20 puncte 

- intre 800 lei si 1100 lei                                  - 30 puncte 

- mai mic de 800 lei                                         - 40 puncte .” 
 

- modificarea art. 5, aliniatul 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani 

nr. 217 din 28 iulie 2016, care va avea următorul cuprins :  

 

“cei care au un venit mediu net pe membru de familie mai mare decit salariul mediu net 

pe economie (în categoria membrilor de familie nu intră persoanele care au peste 18 ani 

cu excepţia celor care urmeaza cursurile unei forme de învăţămînt ) „. 

 

 

 

   Director Economic,                                                 P. Sef Serviciu, 

         Grosu Carmen                                                    Alexandru Iulian 

 

 

 

 


