
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 126 

privind aprobarea procedurii de eșalonare la plată a debitelor reprezentând 

majorări de întârziere aferente impozitului pe clădire datorate de către S.C. 

TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 
Văzând Referatul de aprobare nr. 186/04.05.2020 al Primarului Municipiului 

Ploieşti – domnul Adrian Florin Dobre şi Raportul de specialitate al Serviciului Public 

Finanţe Locale Ploieşti nr. 44588/04.05.2020 prin care se propune aprobarea procedurii 

de eșalonare la plată a debitelor reprezentând majorări de întârziere datorate de către 

S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.; 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 108/08.05.2020 al Direcției 

Economice și raportul de specialitate nr. 189/08.05.2020 al Direcției Administrație 

Publică, Juridic – Contencios, Achiziții Publice, Contracte;  

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ”Comisia de buget 

finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze a 

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 07.05.2020; 

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

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Decizia nr. 1414/05.03.2020 a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie 

prin care se admite recursul formulat de pârâtul Municipiul Ploieşti – Serviciul Public 

Finanţe Locale împotriva Sentinţei civile nr. 3741 din 16 octombrie 2017 a Curţii de 

Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal; 

Având în vedere adresa nr. 43270/24.04.2020 prin care S.C. TELEKOM 

ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. a solicitat eșalonarea debitelor cu care 

figurează înregistrat în evidențele fiscale motivând, prin înscrisuri, situația financiară 

precară cu care se confruntă și care nu ar permite achitarea integrală a sumelor datorate; 

În baza dispozițiilor prevederilor art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Aprobă Procedura de eșalonare la plată a debitelor reprezentând majorări 

de întârziere aferente impozitului pe clădiri datorate de către S.C. TELEKOM 

ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A., procedură prevăzută în Anexa nr. 1 ce 

constituie parte integrantă a prezentei hotărâri. Eșalonarea se acordă pe o perioada de 24 



de luni, cu condiția achitării integrale a obligației principale în cuantum de 35.888.143 

lei până la data de 29 mai 2020 și a respectării tuturor celorlalte  condiții prevăzute în 

Procedură. 

Art. 2 Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Art. 3 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte, va aduce la cunostinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri.      

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 08 mai 2020 

 

 

                                                                                                  Contrasemnează: 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETAR GENERAL, 

George-Sorin-Niculae BOTEZ                          Ioana Geanina SERBINOV 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


