
 ANEXA Nr. 5  
la procedură   

 
 

 

 

 
Datele de identificare ale contribuabilului 

Numele şi prenumele/Denumirea  
Adresa  
CNP/Codul de identificare fiscală  

 

 

NOTIFICARE 

In conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 44/2015, privind 

acordarea unor facilităţi fiscale, va notific ca intenţionez sa beneficiez de 

anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere datorate bugetului 

local aferente obligaţiilor de plata restante te la 30.09.2015, inclusiv.  

Data                                                                                          Semnatura 



ANEXA Nr. 6  
la procedură   

 
 

   Comuna Vinatori-Neamt 
   Serviciul  Financiar Contabil, Impozite si Taxe  
 
    Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .   
 

Aprob 
Primar, 

        Petrariu Maria 

 
 

REFERAT 
 

Subsemnatul ________________  avand functia de ___________ in Cadrul Serviciului 
Financiar Contabil, Impozite si taxe am verificat cererii de anulare a obligaţiilor de plată 
accesorii depusa la sediul Comunei Vinatori Neamt de catre 
___________________________Cnp/Cui_________________ inregistrata la 
nr.______/_________2016 constatand urmatoarele :_ 
 
1.Condiţii de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor si taxelor 
locale 

a) Sunt/ nu achitate toate obligaţiile de plată principale restante la 30.09.2015, inclusiv, 
precum si cota de 26,70 % din majorărilen aferente 

b)  Sunt/ nu achitate toate obligaţiile de plată principale cu termene de plată cuprinse între 
data de 01.10.2015 si 31.03.2016, inclusiv, precum si cota de 26,70 % din majorărilen 
aferente 

c)  Sunt/ nu depuse toate declaraţiile fiscale referitoare la obligaţiile de plată către bugetul 
local 

d) cererea este depusă până la data de 30.06.2015 
2. Propuneri 
a) Se propune respingerea pentru neîndeplinirea condiţiilor prev ăzute la pct. 1 lit ................. ; 
b) Se propune anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor si taxelor 
locale datorate bugetului local, în sumă totală de _______, reprezentând : 

 
 
Nr.  
crt. 

Denumirea obligaţiei fiscala Sume datorate 

T otal majorări de 
întârziere 

Cota 73,3% din 
majorări de 
întârziere 

0 1 2  
    
    
    

Intocmit , 

 


