
ANUNȚ

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR CARE 
ÎNREGISTREAZĂ DATORII FAȚĂ DE BUGETUL LOCAL 

AL COMUNEI ȘARU DORNEI
  

Invităm  cetățenii  comunei  Șaru  Dornei  să-și  achite  obligațiile  fiscale 
datorate bugetului local, contribuind astfel la susținerea și realizarea proiectelor pe 
care ni le-am propus pentru comunitatea noastră, precum și la posibilitatea de a vă 
oferi servicii publice de cât mai bună calitate.
         Primăria comunei Șaru Dornei va demara o acţiune de recuperare a 
debitelor restante pe care contribuabilii - persoane fizice şi persoane juridice 
le înregistrează față de bugetul local. 
         Prima fază constă într-o acţiune de informare şi de încercare de stingere 
amiabilă a acestor debite. Reamintim că pentru plata cu întârziere a impozitelor şi 
taxelor locale se percep majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau 
fracţiune de lună de întârziere. 
          De asemenea, în conformitate cu prevederile art.162 din legea 227/2015 
privind  Codul  de  procedură  fiscală, până  la  data  de  31  ianuarie  2018 vom 
publica/afișa lista debitorilor care inregistrează obligații fiscale restante la data de 
31 decembrie 2017. 
          Pentru situaţiile în care nu va fi posibilă recuperarea debitelor, vom fi 
nevoiți  să  aplicăm  măsuri  de  executare  silită asupra  bunurilor  și  veniturilor 
deținute de către contribuabili în condițiile capitolului VIII din  legea 227/2015 
privind Codul de procedură fiscală  și de transformare a amenzilor în muncă în 
folosul comunității, conform prevederilor art. 9 și 39 din Ordonanța Guvernului  
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
            Plata  impozitelor  și  taxelor  locale  se  poate  face  direct  la  casieria 
Primăriei-birou 11, în fiecare zi de luni până vineri, prin mandat poștal, sau prin 
ordin de plata. 

Vă  informăm totodată  că   impozitele  și  taxele  pentru anul  2018  au 
rămas  la  nivelul  anului  trecut, iar  contribuabilii  persoane  fizice  care  achită 
integral,  până la 31 martie 2018, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de 
transport în cuantum de peste 50 lei beneficiază de bonificația de 10 %.
   

Mulțumim  tuturor  contribuabililor  care  au  achitat  în  termenul  legal 
impozitele și taxele locale datorate bugetului local.

PRIMĂRIA COMUNEI ȘARU DORNEI


