
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PROIECT AVIZAT: 
  CLUJ-NAPOCA           Secretarul municipiului, 
        Jr.Aurora Ţărmure 
 
     HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente 
obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevenţe şi chirii  datorate 
bugetului local de către persoanele juridice fără scop lucrativ care au calitatea de 
contribuabili ai bugetului local al municipiului Cl uj-Napoca. 
 
 Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, 
 Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea  scutirii de la plata majorărilor de 
întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, 
redevenţe şi chirii  datorate bugetului local de către persoanele juridice fără scop lucrativ care 
au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca-proiect din 
iniţiativa primarului; 
 Analizând referatul nr.157585/49/14.05.2013 al Direcţiei de impozite şi taxe locale 
privind propunerea de aprobare a  scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor 
aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevenţe şi chirii  datorate 
bugetului local de către persoanele juridice fără scop lucrativ care au calitatea de contribuabili 
ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca. 
 Reţinând prevederile art. 125 alin.(1) şi (2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003 – privind Codul 
de procedură fiscală, republicată şi modificată, H.G. nr. 1050/2004 – privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 – privind Codul de procedură fiscală; 
 Văzând avizul comisiei de specialitate; 
 Potrivit dispoziţiunilor art. 36, art.39 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001  privind 
administraţia publică locală, republicată şi modificată, 

 
     HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă procedura de  acordare a  scutirii de la plata majorărilor de întârziere 

şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevenţe şi 
chirii  datorate bugetului local de către persoanele juridice fără scop lucrativ care au calitatea 
de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu Anexa I 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.  Prezenta procedură se aplică începând cu   data de 15.06.2013. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de 
impozite şi taxe locale şi Direcţia Economică. 

 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 
 
        Contrasemnează 
       Secretarul municipiului Cluj-Napoca 
                 Jr.Aurora Ţărmure 
 
 
 
Nr.   din     
(Hotărârea a fost adoptată cu un număr de........ voturi) 
 



MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA             APROBAT 

DIRECŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE             PRIMAR, 

NR.157585/49/14.05.2013               EMIL BOC 

           

 

     REFERAT 

privind aprobarea procedurii scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi 
penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare  constând în impozite şi taxe locale, redevenţe 
şi chirii  datorate bugetului local de către persoanele juridice fără scop lucrativ care au 
calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca. 
 
 

1. Dispoziţii generale 
 
 (1) Prezenta procedură se aplică persoanelor juridice fără scop lucrativ ( constituite în 
baza O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile şi a Legii nr. 489/2006 privind libertatea 
religioasă şi regimul general al cultelor ) care nu desfăşoară activităţi economice, au calitatea 
de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca şi care la data intrării în 
vigoare a prezentei proceduri datorează majorări/penalităţi de întârzire bugetului local al 
municipiului Cluj-Napoca pentru neachitarea impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi 
redevenţelor, calculate în limita termenului de prescripţie prevăzut de actele normative în 
vigoare.. 
 (2) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ – teritorială a municipiului Cluj-
Napoca şi va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local. 
 

2. Obiectivul şi scopul procedurii 
 Este reprezentat de atragerea de venituri cu celeritate la bugetul local, precum şi de 
respectarea principiului egalitaţii de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a 
criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale, atât în cazul persoanelor juridice 
angajate în activităţi comerciale, cât şi al persoanelor juridice care nu desfăşoară activităţi 
economice. 

 
3. Durata aplicării procedurii 

Prezenta procedură se aplică în perioada 15.06.2013 – 15.10.2013. 
 

4. Beneficiarii şi bugetul estimat 
(1) Numărul estimat de beneficiari este de cca. 170 de persoane juridice fără scop lucrativ, 
plătitoare de impozite, taxe locale, chirii şi redevenţe. 
(2) Valoare totală estimată a scutirii care va fi acordată în cadrul prezetei proceduri pe 
întreaga durată de aplicare a acesteia este de 332.994 lei. 
 

5. Condiţii de eligibilitate a procedurii 
(1) Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură, sunt cele prevăzute de Codul de 
procedură fiscală, în cuprinsul art. 125 alin. (1) şi alin. (2) lit. d), respectiv scutiri de 
majorări/penalităţi de întârziere reprezentând obligaţii bugetare. 
(2) Scutirea se aplică  majorărilor/penalităţilor aferente obligaţiilor principale stinse până la 
data de 30.09.2013. 



(4) Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele juridice fără scop 
lucrativ, non-profit, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) sunt înfiinţate în mod legal în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind 
asociaţiile şi fundaţiile, sau ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi 
regimul general al cultelor; 

b) nu desfăşoară activităţi economice ( nu sunt implicate în activităţi comerciale ); 
c) sting până la data de 30.09.2013 obligaţiile principale constând în impozite, taxe, 

chirii si redevenţe, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca; 
d) nu se află în stare de insolvenţă, lichidare, dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un 

administrator sau lichidator judiciar; 
e) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de evaziune fiscală, pentru care s-a 

pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă; 
 
(5) Dacă entitatea fără scop lucrativ are mai multe tipuri de obligaţii la bugetul local al 
municipiului Cluj-Napoca şi face plata integrală numai pentru un anumit impozit, taxă, chirie, 
redevenţă, prezenta procedură de scutire la plată se va aplica, în mod corespunzător, numai 
pentru majorările/penalităţile de întârziere, aferente respectivului impozit local/taxă locală, 
chirie sau redevenţă.. 
(6) Facilităţile fiscale instituite prin prezenta procedură pot fi acordate beneficiarilor doar 
dacă aceştia nu desfăşoară activităţi economice, astfel încât să nu distorsioneze sau să 
ameninţe să distorsioneze concurenţa, situaţie în care facilitatea fiscală reprezintă ajutor de 
stat şi este supusă reglementărilor speciale. 
 

6. Modalitatea de implementare a procedurii 
(1) Pentru a beneficia de scutire, solicitanţii vor depune la registratura Direcţiei de impozite şi 
taxe locale, respectiv a Direcţiei economice, până la data de 15.10.2013 inclusiv, o cerere 
temeinic justificată, însoţită de următoarele documente : 

• situaţiile financiar - contabile aferente perioadei de referinţă; 
• declaraţie pe proprie răspundere, dată de reprezentantul legal al entităţii solicitante în 

formă scrisă şi autentificată la notar cu privire la faptul că nu desfăşoară activităţi 
economice; 

• declaraţie pe proprie răspundere, dată de reprezentantul legal al entităţii solicitante în 
formă scrisă şi autentificată la notar cu privire la faptul că aceasta nu se află în 
insolvenţă, lichidare sau dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau 
lichidator judiciar; 

 
Notă: Declaraţiile notariale pe proprie răspundere precizate la alin. (1) pot fi 
prezentate separat, sau pot fi cuprinse într-un singur înscris. 

(2) Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul 
majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente impozitului , taxei, chiriei, redevenţei achitate 
integral, în condiţiile prezentei proceduri. 
 
(3) Cererea privind scutirea de la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente 
impozitelor, taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor va fi analizată în termen de 30 zile de la 
data înregistrării de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei de impozite şi taxe 
locale, respectiv Direcţiei Economice. În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de 
către serviciul de specialitate, care va fi supus spre aprobare Primarului Municipiului Cluj-
Napoca, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre a Consiliului Local. În baza 
referatului de acordare/neacordare, se va emite de către Direcţia de impozite şi taxe, respectiv 
Direcţia Economică, Decizia privind acordarea/neacordarea facilităţii. 



(4) Operarea efectivă a facilităţilor acordate se va efectua în baza referatului aprobat de către 
Primarul Municipiului Cluj-Napoca, a deciziei de calcul a majorările/penalităţile de întârziere 
aferente impozitelor şi taxelor datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca pentru 
care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta procedură şi vor fi scăzute din evidenţele 
fiscale, despre acest lucru fiind înştiinţată entitatea ce a depus cererea. 
(5) Direcţia de impozite şi taxe locale şi Direcţia Eonomică, prin serviciile de specialitate, 
verifică:  îndeplinirea condiţiei privind achitarea integrală, la data solicitării, a impozitelor şi 
taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, 
pentru care se solicită scutirea; situaţiile financiar-contabile; declaraţiile depuse de solicitant, 
precum şi respectarea oricărei alte prevederi a prezentei proceduri.  
(6) În cazul în care entitatea nu este eligibilă raportat la condiţiile prezentei proceduri, 
serviciul de specialitate îi comunică în scris acest lucru. 
 Prezentul referat constituie Anexa I la HCL. 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR  ,       DIRECTOR EXEC. ADJ., 
      VICTOR RĂDOI    LIANA MARIOARA C ĂPRAR 
       
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
   VIZAT: 
         SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS 


