
JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL MANDRA

HOTĂRÂREA NR 16 
din 29.03.2019

privind aprobarea plafonului minim al al obligaţiilor fiscale restante la bugetul local al
Comunei Mândra de către persoanele fizice şi juridice în vederea publicării

Consiliul Local al comunei Mândra, intrunit in şedinţa ordinara din data de 
29.03.2019,

Analizind proiectul de hotarire si raportul biroului financiar nr. 1718/27.03.2019,
Avînd in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, şi 3 a Consiliului local al 

comunei Mândra,
Avînd în vedere prevederile art. 162, alin. 1 şi alin. 2, lit. b din Legea nr.

207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală,
Vazand prevederile art. 36, alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b si art. 123, alin. 3 şi 4 din 

Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publica locala, republicata;
In temeiul art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 

Administraţia publica locala, republicata,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aproba plafonul minim al al obligaţiilor fiscale restante la bugetul local 
al Comunei Mândra de către persoanele fizice şi juridice în vederea publicării pe pagina 
de internet proprie www.comunamandra.ro, asfel : persoane fizice sume mai mari de 
1.000 lei şi persoane juridice sume mai mari de 1.500 lei.

Art. 2 -  Se aprobă Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează 
obligaţii fiscale restante la bugetul local al Comunei Mândra, conform anexei la prezenta 
hotărîre.

Art.3 -  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de către primarul 
comunei Mândra.

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi din 
totalul de 11

Prezenta s-a difuzat:
1 ex. Instituţia Prefectului Braşov;
1 ex. dosar H.C.L.;
1 ex. birou financiar;
1 ex. dosar şedinţa, aviziere/sate.
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Anexă la H.C.L. Mândra nr. 16/29.03.2019

Procedura
de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fisca le  restante

la bugetul local a l Comunei M ândra

/V

Art. 1. In vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, 
persoane fizice şi persoane juridice, biroul financiar publică pe pagina de internet 
www.comunamandra.ro lista debitorilor care înregistreazăobligaţii fiscale restante la 
bugetul local, precum şi cuantumul acestor obligaţii.

Art. 2. Listele se publică separat, astfel:
a) pentru debitorii persoane juridice, care înregistrează obligaţii fiscale restante 
peste plafonul de 1.500 lei - conform Anexei nr. 1;
b) pentru debitorii persoane fizice, care înregistrează obligaţii fiscale restante peste 
plafonul de 1.000 lei - conform Anexei nr. 2.

Art. 3. Prin obligaţii fiscale restante se înţelege:
a) obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată;
b) diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, 
chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Art. 4. Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante:
a) obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit 
legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a 
înlesnirii;
b) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este 
suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare;
c) obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare 
judiciară aprobat în condiţiile legii.

Art. 5. Nu se consideră că un debitor înregistrează obligaţii fiscale restante în 
situaţia în care suma obligaţiilor fiscale restante este mai mică sau egală cu suma de 
restituit.

Art. 6. Nu fac obiectul publicării:
6.1. obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:
a) 1.000 Iei, în cazul debitorilor persoane juridice;
b) 1.500 lei, în cazul debitorilor persoane fizice;
6.2. obligaţiile fiscale restante ale persoanelor juridice aflate în procedura insolvenţei, a 
reorganizării judiciare sau a falimentului reglementată de Legea nr. 85/2014.

Art. 7. (1) Obligaţiile fiscale stabilite prin titluri de creanţă împotriva cărora 
contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege, până la soluţionarea căilor de
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atac, fac obiectul publicării, caz în care organul fiscal face menţiuni cu privire la această 
situaţie, în sensul includerii acestora în coloana "Obligaţii fiscale contestate" din listă.
(2) In cazul în care contribuabilul obţine suspendarea executării actului 
administrativ-fiscal în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, sunt aplicabile prevederile art. 13.

Art. 8. Lista va cuprinde: denumirea/numele şi prenumele debitorilor, codul de 
identificare fiscală, cu excepţia persoanelor fizice, caz în care nu se va menţiona codul 
numeric personal, ci localitatea domiciliului fiscal, precum şi cuantumul total al 
obligaţiilor fiscale restante, din care:
a) obligaţii fiscale principale şi obligaţii fiscale accesorii;
b) obligaţii fiscale principale şi accesorii necontestate, precum şi cele contestate, 
respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. 
Aceste obligaţii vor fi menţionate în listă până la soluţionarea căilor de atac asupra 
acestora.

Art. 9. Informaţiile referitoare la obligaţiile fiscale restante ale debitorilor se stabilesc 
pe baza evidenţelor fiscale existente la nivelul biroului fmaciar.

Art. 10. Biroul fmaciar comunică debitorului o notificare, conform prevederilor 
legale.

Art. 11. (1) In cazul în care există neconcordanţe între evidenţa debitorilor şi sumele 
cuprinse în notificări, debitorii au dreptul să se prezinte la organul fiscal local, în termen 
de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora.
(2) în caz contrar, obligaţiile fiscale restante se publică aşa cum au fost menţionate în 
notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.

Art. 12. Actualizarea şi publicarea listei debitorilor care înregistrează obligaţii 
fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii se face trimestrial până în ultima zi 
a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

Art. 13. (1) în termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale 
datorate, biroul fmaciar, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat 
aceste obligaţii, în sensul eliminării din liste.

/V

(2) In situaţia în care se constată erori materiale şi omisiuni cu privire la informaţiile 
cuprinse în listele publicate, biroul financiar, în baza unui referat aprobat de conducătorul 
acestuia, operează modificările informaţiilor publicate pentru fiecare debitor.
(3) Prin eroare materială se înţelege:
a) preluarea eronată a datelor din evidenţa fiscală existentă la nivelul Serviciului Impozite 
si Taxe;
b) publicarea eronată a unor debitori care, potrivit legii, sunt exceptaţi de la publicarea pe 
site.
(4) Constituie omisiune la publicarea pe site neselectarea, din eroare, a unor debitori care 
înregistrează obligaţii fiscale restante.
Art. 14. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.



Anexa nr. 1

la Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante

la bugetul local al Comunei Mândra

LISTA

debitorilor - persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante 
la bugetul local al Comunei Mândra şi cuantumul acestor obligaţii

Nr.

crt.

Denumirea

debitorului

Codul de 

identificar 

e fiscală

Obligaţii fiscale restante la bugetul local 

- lei -

Obligaţii

fiscale

principale1)

Obligaţii

fiscale

accesorii

Total 

obligaţii 

fiscale din 

care:2)

Obligaţii

fiscale

necontestate

Obligaţii

fiscale

contestat

e

0 1 2 3 4 5 = 3 + 4 

5 = 6 + 7

6 7

') Se vor menţiona obligaţii fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.
2) Total obligaţii fiscale reprezintă:
a) total obligaţii fiscale principale (coloana 3) plus obligaţii fiscale accesorii (coloana 4);
b) total obligaţii fiscale principale şi accesorii, care cuprind atât cuantumul obligaţiilor fiscale 

necontestate (coloana 6), precum şi al celor contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a 
exercitat căile de atac prevăzute de lege (coloana 7).

Obligaţiile din coloana 7 vor fi menţionate până la soluţionarea căilor de atac asupra acestora.
Ori de câte ori contribuabilul obţine suspendarea executării actului administrativ-fiscal, în 

condiţiile legii, obligaţiile fiscale vor fi scoase din listă, deoarece nu mai fac obiectul publicării.



Anexa nr. 2

la Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale 
restante la bugetul local al Comunei Mândra

LISTA

debitorilor - persoane fizice care înregistrează obligaţii 
fiscale restante Ia bugetul local al Comunei Mândra şi 

cuantumul acestor obligaţii

Nr.

crt.

Numele şi 

prenumele 

debitorului

Localitatea

de

domiciliu

Obligaţii fiscale restante la bugetul local 

- lei -

Obligaţii

fiscale

principale1)

Obligaţii

fiscale

accesorii

Total 

obligaţii 

fiscale din 

care:2)

Obligaţii

fiscale

necontestate

Obligaţii

fiscale

contestate

0 1 2 3 4 5 = 3 + 4  

5 = 6 + 7

6 7

!) Se vor menţiona obligaţii fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.
2) Total obligaţii fiscale reprezintă:
a) total obligaţii fiscale principale (coloana 3) plus obligaţii fiscale accesorii (coloana 4); 
a) total obligaţii fiscale principale şi accesorii, care cuprind atât cuantumul obligaţiilor fiscale 
necontestate (coloana 6), precum şi al celor contestate, respectiv cele asupra cărora 
contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege (coloana 7).
Obligaţiile din coloana 7 vor fi menţionate până la soluţionarea căilor de atac asupra acestora. 
Ori de câte ori contribuabilul obţine suspendarea executării actului administrativ-fiscal, în 
condiţiile legii, obligaţiile fiscale vor fi scoase din listă, deoarece nu mai fac obiectul 
publicării.


