
ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
PRIMĂRIA
NR.13875  din 08.07.2020

ANUNȚ

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani,
sat Ariceștii Rahtivani, nr. 75, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare
publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre inițiat de
primarul comunei privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligaţiile bugetare
principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local de către debitorii persoane
juridice, persoane fizice şi entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile O.U.G. nr. 69/2020
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru
instituirea unor facilităţi fiscale.

Proiectul de hotărâre este însoțit de Referatul de aprobare întocmit de
Primarul comunei și de raportul de specialitate al Compartimentului Impozite și Taxe
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani.

Etapa consultării publice are loc în perioada 09.07.2020 - 20.07.2020.
 Persoanele interesate pot trimite sau depune la registratura Primăriei

comunei Ariceștii Rahtivani sau la adresa de email registratura@aricestiirahtivani.ro,
sesizările, observațiile sau punctele de vedere, acestea având valoare de
recomandare.

PRIMAR,
Alexandru CRISTEA



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI 
PRIMAR 
NR. 90 din 07.07.2020	
 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 
privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligaţiile bugetare principale restante 

 la 31 martie 2020 datorate bugetului local de către debitorii persoane juridice,  
persoane fizice şi entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile O.U.G. nr. 69/2020 
 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum  

și pentru instituirea unor facilităţi fiscale 
 

 Văzând: 
 Referatul de aprobare nr. 13792 din 07.07.2020 întocmit de Primarului comunei Ariceștii Rahtivani 
privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020  
datorate bugetului local de către debitorii persoane juridice, persoane fizice şi entităţi fără personalitate 
juridică, în condiţiile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale; 

În baza prevederilor:  
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 din Legea 

nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale; 
            - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 139 alin. 3,  art. 87 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor   art. 139 alin. (3) și  art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

Consiliul Local al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E  
 

Art. 1 Se aprobă anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 
2020 datorate bugetului local de către debitorii persoane juridice, persoane fizice şi entităţi fără 
personalitate juridică, în condiţiile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale.  

Art. 2 Se aprobă procedura de acordare a anulării accesoriilor  pentru obligaţiile bugetare 
principale restante la 31 martie 2020  datorate bugetului local conform Anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă formularele necesare aplicării Procedurii de acordare a anulării accesoriilor 
pentru obligațiile bugetare  restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, conform Anexelor nr. 2 – 
7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei Ariceștii 
Rahtivani,  prin aparatul său de specialitate.  

Art. 5 Comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate se asigură de 
Secretarul General al comunei Ariceștii Rahtivani. 
 

INIȚIATOR:  
                                                                             PRIMAR,                                                                                
                                                                       Alexandru CRISTEA                                                            
                                                                                                       
                                                                                                                          AVIZAT,       
                                                                                      SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 
                                                                                                              Violeta-Neluța PETCU                                                                           



	
ANEXA NR. 1 LA H.C.L. ARICEȘTII RAHTIVANI NR.____/2020 

	
Procedura	de	acordarea	a	anulării	accesoriilor	pentru	obligaţiile	bugetare	

principale	restante	la	31	martie	2020	datorate	bugetului	local	
	

ARTICOLUL	1	
Sfera	de	aplicare	

	
(1)	Pot	 beneficia	 de	 prevederile	 prezentei	 proceduri	 debitorii	 persoane	 juridice,	
persoane	fizice,	indiferent	de	forma	de	proprietate,	sau	asocieri	şi	alte	entități	fără	
personalitate	juridică,	persoane	fizice	care	desfăşoară	activităţi	economice	în	mod	
independent	 sau	 exercită	 profesii	 libere	 care	 au	 obligaţiile	 bugetare	 principale	
restante	la	data	de	31	martie	2020.	
(2)	În	sensul	prezentei	proceduri,	prin	obligaţii	bugetare	principale	restante	la	31	
martie	2020,	inclusiv,	se	înţelege:	

a) obligaţii	bugetare	pentru	care	s-a	împlinit	scadenţa	sau	termenul	de	plată	până	la	
31	martie	2020	inclusiv.	

b) diferenţele	 de	 obligaţii	 bugetare	 principale	 stabilite	 prin	 decizii	 de	 impunere	
comunicate	până	la	data	de	31	martie	2020	inclusiv,	chiar	dacă	pentru	acestea	nu	s-
a	împlinit	termenul	de	plată	prevăzut	in	Legea	207/2015	la	art.	156	alin.	(1)	privind	
Codul	de	procedură	fiscală,	precum	şi	diferenţele	de	obligaţii	bugetare	principale	
aferente	perioadelor	fiscale	de	până	la	31	martie	2020	inclusiv,	stabilite	de	organul	
fiscal	 local	prin	decizie	de	 impunere	emisă	 şi	 comunicată	până	 la	data	 intrării	 în	
vigoare	 a	 HCL	 privind	 Procedura	 de	 acordare	 a	 anulării	 accesoriilor	 pentru	
obligaţiile	bugetare	principale	restante	la	31	martie	2020	datorate	bugetului	local,	
ca	urmare	a	unei	inspecţii	fiscale;	

c) obligaţiile	 bugetare	 principale	 aferente	 perioadelor	 fiscale	 de	 până	 la	 31	martie	
2020	inclusiv,	stabilite	prin	decizie	de	impunere	emisă	din	oficiu	de	organul	fiscal	
sau	 prin	 declaraţie	 de	 impunere	 depusă	 cu	 întârziere	 de	 către	 contribuabil,	 în	
perioada	 cuprinsă	 între	 1	 aprilie	 2020	 şi	 data	 depunerii	 cererii	 de	 anulare	 a	
accesoriilor	inclusiv;	

d) alte	 obligaţii	 de	 plată	 individualizate	 în	 titluri	 executorii	 emise	 potrivit	 legii	 şi	
existente	 în	evidenţa	organului	 fiscal	 în	vederea	recuperării	 la	data	de	31	martie	
2020	inclusiv,	precum	şi	obligaţiile	bugetare	principale	stabilite	de	alte	organe	decât	
organele	 fiscale,	 aferente	 perioadelor	 fiscale	 de	 până	 la	 data	 de	 31	martie	 2020,	
transmise	 spre	 recuperare	 organelor	 fiscale	 în	 perioada	 cuprinsă	 intre	 1	 aprilie	
2020	şi	data	depunerii	cererii	de	anulare	a	accesoriilor	inclusiv.	
(3)	Nu	sunt	considerate	obligații	de	plată	restante	la	31	martie	2020	inclusiv:	
a)	obligațiile	bugetare	pentru	care	s-au	acordat	și	sunt	în	derulare	înlesniri	la	plată,	
potrivit	legii,	la	data	de	31	martie	2020	inclusiv;	
b)	 obligaţiile	 de	 plată	 stabilite	 în	 acte	 administrative	 a	 căror	 executare	 este	
suspendată	în	condiţiile	legii,	la	data	de	31	martie	2020	inclusiv.	
(4)	Sunt	considerate	restante	la	31	martie	2020	inclusiv	și	obligațiile	de	plată	care	
la	această	dată,	se	află	în	situația	prevăzută	la	alin.	(3),	iar	ulterior	acestei	date,	dar		



nu	 mai	 târziu	 de	 15	 decembrie	 2020	 inclusiv,	 înlesnirea	 la	 plată	 își	 pierde	
valabilitatea	sau	după	caz,	 încetează	suspendarea	executarii	actului	administrativ	
fiscal.	
(5)	 Pentru	 obligaţiile	 prevăzute	 la	 alin.	 (3)	 lit.	 b),din	 procedura,	 debitorii	 pot	
renunţa	 la	 efectele	 suspendării	 actului	 administrativ	 fiscal	 pentru	 a	 beneficia	 de	
anularea	accesoriilor.	În	acest	caz,	debitorii	trebuie	să	depună	o	cerere	de	renunţare	
la	efectele	suspendării	actului	administrativ	fiscal	până	la	data	depunerii	cererii	de	
anulare	a	accesoriilor	inclusiv.	
	
	

ARTICOLUL	2		
Anularea	accesoriilor	aferente	obligaţiilor	bugetare	principale	restante	la	

data	de	31	martie	2020	
	

	 Accesoriile	aferente	obligaţiilor	principale	datorate	bugetului	local,	restante	
la	31	martie	2020	inclusiv,	se	anulează	dacă	sunt	îndeplinite	cumulativ	următoarele	
condiţii:	

a) toate	 obligaţiile	 bugetare	 principale	 restante	 la	 data	 de	 31	martie	 2020	 inclusiv,	
administrate	de	organul	fiscal	local,	se	sting	prin	orice	modalitate	prevăzută	de	lege	
(plată,	 compensare,	 executare	 silită,	 scutire,	 anulare,	 prescripţie,	 dare	 în	 plată	 şi	
prin	 alte	modalităţi	 prevăzute	 expres	 de	 lege),	 până	 la	 data	 depunerii	 cererii	 de	
anulare	a	accesoriilor	inclusiv;	

b) sunt	stinse	prin	orice	modalitate	prevăzută	 in	Legea	nr.207/2015,	art.22,	până	la	
data	depunerii	cererii	de	anulare	a	accesoriilor	inclusiv,	toate	obligaţiile	bugetare	
principale	 și	 accesorii	 administrate	 de	 organul	 fiscal	 local	 cu	 termene	 de	 plată	
cuprinse	 între	 data	 de	 1	 aprilie	 2020	 şi	 data	 depunerii	 cererii	 de	 anulare	 a	
accesoriilor	inclusiv;	

c) debitorul	să	aibă	depuse	toate	declaraţiile	fiscale,	până	la	data	depunerii	cererii	de	
anulare	a	accesoriilor	inclusiv.	Această	condiţie	se	consideră	îndeplinită	şi	în	cazul	
în	care,	pentru	perioadele	în	care	nu			s-au	depus	declaraţii	fiscale,	obligaţiile	fiscale	
au	fost	stabilite,	prin	decizie,	de	către	organul	fiscal	local;	

d) debitorul	 depune	 cererea	 de	 anulare	 a	 accesoriilor	 după	 îndeplinirea	 condiţiilor	
prevăzute	 la	 lit.	 a)-c),	 dar	 nu	 mai	 târziu	 de	 15	 decembrie	 2020	 inclusiv,	 sub	
sancţiunea	decăderii.	

	
ARTICOLUL	3	

Anularea	accesoriilor	aferente	obligaţiilor	bugetare	principale	declarate	
suplimentar	de	debitori	prin	declaraţie	rectificativă	

	
	 Accesoriile	 aferente	 diferenţelor	 de	 obligaţii	 bugetare	 principale	 declarate	
suplimentar	 de	 debitori	 prin	 declaraţie	 rectificativă	 prin	 care	 se	 corectează	
obligaţiile	 bugetare	 principale	 cu	 scadenţe	 anterioare	 datei	 de	 31	 martie	 2020	
inclusiv,	 administrate	 de	 organul	 fiscal	 local,	 se	 anulează	 dacă	 sunt	 îndeplinite	
cumulativ	următoarele	condiţii:	

a) declaraţia	rectificativă	este	depusă	începând	cu	data	de	1	aprilie	2020	până	la	data	
depunerii	cererii	de	anulare	a	accesoriilor	inclusiv;	



b) toate	 obligaţiile	 bugetare	 principale	 individualizate	 în	 declaraţia	 rectificativă	 se	
sting	 prin	 orice	 modalitate	 prevăzută	 de	 lege	 până	 la	 data	 depunerii	 cererii	 de	

anulare	a	accesoriilor	inclusiv;	

c) sunt	îndeplinite	următoarele	condiţii:	
→ toate	 obligaţiile	 bugetare	 principale	 restante	 la	 data	 de	 31	martie	 2020	 inclusiv,	
administrate	de	organul	fiscal	local,	se	sting	prin	orice	modalitate	prevăzută	de	lege	

(plată,	 compensare,	 executare	 silită,	 scutire,	 anulare,	 prescripţie,	 dare	 în	 plată	 şi	

prin	 alte	modalităţi	 prevăzute	 expres	 de	 lege),	 până	 la	 data	 depunerii	 cererii	 de	

anulare	a	accesoriilor	inclusiv;	

→ sunt	stinse	prin	orice	modalitate	prevăzută	de	lege,	până	la	data	depunerii	cererii	
de	anulare	a	accesoriilor	inclusiv,	toate	obligaţiile	bugetare	principale	și	accesorii	

administrate	de	organul	 fiscal	 local	 cu	 termene	de	plată	cuprinse	 între	data	de	1	

aprilie	2020	şi	data	depunerii	cererii	de	anulare	a	accesoriilor	inclusiv;	

→ debitorul	să	aibă	depuse	toate	declaraţiile	fiscale,	până	la	data	depunerii	cererii	de	
anulare	a	accesoriilor	inclusiv.	Această	condiţie	se	consideră	îndeplinită	şi	în	cazul	

în	care,	pentru	perioadele	în	care	nu				s-au	depus	declaraţii	fiscale,	obligaţiile	fiscale	

au	fost	stabilite,	prin	decizie,	de	către	organul	fiscal	local;	

→ debitorul	 depune	 cererea	 de	 anulare	 a	 accesoriilordupă	 îndeplinirea	 condiţiilor	
prevăzute	la	punctele	1)	–	3),	dar	nu	mai	târziu	de	15	decembrie	2020	inclusiv,	sub	

sancţiunea	decăderii.	

	
ARTICOLUL	4	

Anularea	accesoriilor	aferente	obligaţiilor	bugetare	principale	cu	scadenţe	
anterioare	datei	de	31	martie	2020	și	stinse	în	perioada	14	mai	2020	până	la	
data	depunerii	cererii	de	anulare	a	obligaţiilor	accesorii,	dar	nu	mai	târziu	

de	15	decembrie	2020	inclusiv	
	

	 Accesoriile	 aferente	obligațiilor	bugetare	principale	 cu	 scadenţe	 anterioare	

datei	 de	31	martie	2020	 inclusiv	 și	 stinse	 în	perioada	14	mai	2020	până	 la	data	

depunerii	 cererii	 de	 anulare	 a	 obligaţiilor	 accesorii,	 dar	 nu	 mai	 târziu	 de	 15	

decembrie	 2020	 inclusiv,	 se	 anulează	 dacă	 sunt	 îndeplinite	 cumulativ	 și	 în	mod	

corespunzător	următoarele	condiții:	

a) toate	 obligaţiile	 bugetare	 principale	 restante	 la	 data	 de	 31	martie	 2020	 inclusiv,	
administrate	de	organul	fiscal	local,	se	sting	prin	orice	modalitate	prevăzută	de	lege	

(plată,	 compensare,	 executare	 silită,	 scutire,	 anulare,	 prescripţie,	 dare	 în	 plată	 şi	

prin	 alte	modalităţi	 prevăzute	 expres	 de	 lege),	 până	 la	 data	 depunerii	 cererii	 de	

anulare	a	accesoriilor	inclusiv;	

b) sunt	stinse	prin	orice	modalitate	prevăzută	de	lege,	până	la	data	depunerii	cererii	
de	anulare	a	accesoriilor	inclusiv,	toate	obligaţiile	bugetare	principale	și	accesorii	

administrate	de	organul	 fiscal	 local	 cu	 termene	de	plată	cuprinse	 între	data	de	1	

aprilie	2020	şi	data	depunerii	cererii	de	anulare	a	accesoriilor	inclusiv;	

c) debitorul	să	aibă	depuse	toate	declaraţiile	fiscale,	până	la	data	depunerii	cererii	de	
anulare	a	accesoriilor	inclusiv.	Această	condiţie	se	consideră	îndeplinită	şi	în	cazul	

în	care,	pentru	perioadele	în	care	nu	s-au	depus	declaraţii	fiscale,	obligaţiile	fiscale	

au	fost	stabilite,	prin	decizie,	de	către	organul	fiscal	local;	



d) debitorul	 depune	 cererea	 de	 anulare	 a	 accesoriilor	 după	 îndeplinirea	 condiţiilor	
prevăzute	 la	 lit.	 a)-c),	 dar	 nu	 mai	 târziu	 de	 15	 decembrie	 2020	 inclusiv,	 sub	
sancţiunea	decăderii.	
	

ARTICOLUL	5	
Anularea	accesoriilor	aferente	obligaţiilor	bugetare	principale	cu	scadenţe	
anterioare	datei	de	31	martie	2020	individualizate	în	decizii	de	impunere	

	
(1) Accesoriile	 aferente	 obligaţiilor	 principale	 datorate	 bugetului	 local,	 cu	
scadenţe	anterioare	datei	de	31	martie	2020	inclusiv	şi	individualizate	în	decizii	de	
impunere	emise	ca	urmare	a	unei	inspecţii	fiscale	în	derulare	la	data	aprobării	HCL	
nr........	 privind	 Procedura	 de	 acordare	 a	 anulării	 accesoriilor	 pentru	 obligaţiile	
bugetare	principale	restante	la	31	martie	2020	datorate	bugetului	local,	se	anulează,	
dacă	sunt	îndeplinite	cumulativ	următoarele	condiţii:	

a) toate	 diferenţele	 de	 obligaţii	 bugetare	 principale	 individualizate	 în	 decizia	 de	
impunere	sunt	stinse	prin	orice	modalitate	prevăzută	de	lege	până	la	termenul	de	
plată	care	se	stabileşte	în	funcţie	de	data	comunicării	deciziei,	astfel:	

→ dacă	data	comunicării	este	cuprinsă	în	intervalul	1	-	15	din	lună,	termenul	de	plată	
este	până	la	data	de	5	a	lunii	următoare,	inclusiv;	

→ dacă	data	comunicării	este	cuprinsă	în	intervalul	16	-	31	din	lună,	termenul	de	plată	
este	până	la	data	de	20	a	lunii	următoare,	inclusiv.	

b) cererea	 de	 anulare	 a	 accesoriilor	 se	 depune	 în	 termen	 de	 90	 de	 zile	 de	 la	
comunicarea	deciziei	de	impunere,	sub	sancţiunea	decăderii.	
(2)	În	sensul	prezentului	articol,	prin	inspecţie	fiscală	în	derulare	la	data	intrării	în	
vigoare	 a	HCL	prin	 care	 se	 aprobă	Procedura	de	 acordare	 a	 anulării	 accesoriilor	
pentru	obligaţiile	bugetare	principale	restante	la	31	martie	2020	datorate	bugetului	
local,	se	înţelege	acea	inspecţie	pentru	care	nu	s-a	comunicat	persoanei	controlate	
decizia	 de	 impunere	 până	 la	 data	 intrării	 în	 vigoare	 a	 HCL	 prin	 care	 se	 aprobă	
Procedura	de	acordare	a	anulării	accesoriilor	pentru	obligaţiile	bugetare	principale	
restante	la	31	martie	2020	datorate	bugetului	local.	
(3)	Prin	derogare	de	la	art.	105	alin.	(8)	din	Legea	nr.	207/2015	privind	Codul	de	
procedură	fiscală,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	în	situaţia	inspecţiilor	
fiscale	 ce	 urmează	 a	 începe	 după	 intrarea	 în	 vigoare	 a	 HCL	 prin	 care	 se	 aprobă	
Procedura	de	acordare	a	anulării	accesoriilor	pentru	obligaţiile	bugetare	principale	
restante	 la	 31	martie	 2020	 datorate	 bugetului	 local,	 în	 scopul	 acordării	 anulării	
prevazute	la	art.	3,	organul	fiscal	ia	în	considerare	declaraţiile	recificative	depuse	de	
debitori	până	la	data	depunerii	cererii	de	anulare	a	obligaţiilor	accesorii	aferente	
obligatiilor	bugetare	restante.	
	 	

	
	
	
	
	
	
	



	
	

ARTICOLUL	6	
Solicitarea	de	anulare	a	accesoriilor	aferente	obligaţiilor	bugetare	restante	

	
(1)	Debitorii	care	intenţionează	să	beneficieze	de	anularea	accesoriilor	pot	notifica	
organul	fiscal	local	(Anexa	nr.	2)	cu	privire	la	intenţia	lor,	până	cel	mai	târziu	la	data	
depunerii	 cererii	 de	 anulare	 a	 obligațiilor,	 dar	 nu	mai	 tîrziu	 de	 15	 decembrie	
2020,	inclusiv	(Anexa	nr.3).	
(2)	După	primirea	notificării,	organul	 fiscal	verifică	dacă	debitorul	și-a	 îndeplinit	
obligațiile	 declarative	 până	 la	 data	 depunerii	 notificării,	 efectuează	 stingerile,	
compensările	și	orice	alte	operațiuni	necesare	în	vederea	stabilirii	cu	certitudine	a	
obligațiilor	 bugetarece	 constituie	 condiție	 pentru	 acordarea	 facilității	 fiscale	
potrivit	 art.	 2-5	 din	 procedură.	 În	 cazul	 în	 care	 se	 constată	 că	 debitorul	 nu	 și-a	
îndeplinit	obligațiile	declarative,	organul	fiscal	îl	îndrumă	potrivit	art.	7	din	Legea	
nr.	207/2015,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.	
(3)	În	termen	de	cel	mult	5	zile	lucrătoare	de	la	data	depunerii	notificării,	organul	
fiscal	 eliberează	 din	 oficiu	 certificatul	 de	 atestare	 fiscală,	 care	 cuprinde	 toate	
obligațiile	bugetare	datorate	bugetului	local,	pe	care	îl	comunică	debitorului.	
(4)	Pentru	debitorii	care	au	notificat	organul	fiscal	potrivit	alin.	(1):	

a) obligaţiile	 accesorii,	 care	pot	 face	 obiectul	 anulării,	 se	 amână	 la	 plată	 în	 vederea	
anulării.	 În	 acest	 caz,	 organul	 fiscal	 emite	 decizie	 de	 amânare	 la	 plata	 a	
obligaţiilor	accesorii	(Anexa	nr.4	;	

b) procedura	de	executare	silită	nu	începe	sau	se	suspendă,	după	caz,	pentru	obligaţiile	
accesorii	amânate	la	plată	potrivit	lit.	a);	

c) obligaţiile	 accesorii	 amânate	 la	 plată	 potrivit	 lit.	 a)	 nu	 se	 sting	 până	 la	 data	
soluţionării	cererii	de	anulare	a	accesoriilor	sau	până	la	data	de	15	decembrie	2020	
inclusiv,	în	cazul	în	care	debitorul	nu	depune	cerere	de	anulare	a	accesoriilor.	
(5)	Prevederile	alin.	(4)	sunt	aplicabile	şi	pe	perioada	cuprinsă	între	data	depunerii	
cererii	 de	 anulare	 a	 accesoriilor	 şi	 data	 emiterii	 deciziei	 de	 soluţionare	 a	 cererii	
potrivit	art.	(8)	alin.	1.	
(6)	Decizia	de	amânare	la	plată	a	accesoriilor	îşi	pierde	valabilitatea	în	oricare	din	
următoarele	situaţii:	

a) la	data	emiterii	deciziei	de	anulare	a	obligațiilor	accesorii	(Anexa	nr.	5)	sau	a	
deciziei	de	respingere	a	cererii	de	anulare	a	obligațiilor	accesorii	(Anexa	nr.	
6);	

b) la	data	de	15	decembrie	2020	inclusiv,	în	cazul	în	care	debitorul	nu	depune	cerere	
de	anulare	a	accesoriilor.	
(7)	Pentru	debitorii	care	nu	au	notificat	organul	fiscal	potrivit	alin.	(1),	accesoriile	
care	pot	fi	anulate	potrivit	prezentei	proceduri	și	care	au	fost	stinse	după	data	de	14	
mai	 2020	 (data	 intrării	 în	 vigoare	 a	 OUG	 69/2020	 pentru	 modificarea	 şi	
completarea	Legii	nr.	227/2015	privind	Codul	fiscal,	precum	şi	pentru	instituirea	
unor	măsuri	fiscale),	se	restituie	potrivit	Codului	de	procedură	fiscală,	numai	dacă	
se	 depune	 cerere	 de	 anulare	 a	 accesoriilor	 până	 la	 data	 de	 15	 decembrie	 2020	
inclusiv	și	s-a	emis	decizia	de	anulare	a	accesoriilor.	



(8)	În	situaţia	în	care	au	fost	stinse	obligaţii	de	plată	accesorii	începând	cu	data	de	
14	mai	2020,	ce	pot	face	obiectul	anulării,	precum	şi	în	cazul	accesoriilor	incluse	în	
ratele	de	eşalonare	cu	termene	de	plată	după	data	de	14	mai	2020	achitate	odată	cu	
plata	ratei	de	eşalonare,	se	naşte	dreptul	de	restituire	al	debitorului,	în	conformitate	
cu	prevederile	Codului	de	procedură	fiscală.	
	

ARTICOLUL	7	
Efectele	cu	privire	la	măsurile	de	executare	silită	prin		popriri	instituite	de	

organul	fiscal	local	
	

(1)	Prin	derogare	de	la	prevederile	art.	236	din	Legea	nr.	207/2015	privind	Codul	
de	procedură	fiscală,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	până	la	data	de	15	
decembrie	2020	inclusiv,	debitorii	care	au	notificat	organul	fiscal	potrivit	art.	5	din	
procedură	 şi	 au	 înfiinţate	 popriri	 la	 data	 aprobării	 H.C.L.	 privind	 Procedura	 de	
acordare	a	anulării	accesoriilor	pentru	obligaţiile	bugetare	principale	restante	la	31	
martie	2020	datorate	bugetului	local,	de	către	organul	de	executare	fiscală,	asupra	
disponibilităţilor	baneşti,	pot	efectua	plata	sumelor	înscrise	în	adresele	de	înfiinţare	
a	popririi	din	sumele	 indisponibilizate,	altele	decât	cele	reprezentînd	obligaţii	de	
plată	care	fac	obiectul	amânării	la	plată	în	vederea	anulării	potrivit	art.	6	alin.	(4)	lit.	
a),	din	prezenta	procedură.	
(2)	Prevederile	alin.	(1)	sunt	aplicabile	şi	pentru	măsurile	de	executare	silită	prin	
poprire,	 dispuse,	 potrivit	 legii,	 în	 perioada	 14	 mai	 2020	 -	 15	 decembrie	 2020	
inclusiv.	
(3)	 În	 acest	 sens,	 organul	 de	 executare	 va	 emite	 către	 bănci	 o	 adresă	 de	
suspendare	temporară	a	executării	silite	prin	poprire	(Anexa	nr.	7),	în	care	se	
specifică	 în	mod	 clar	 suma	 care	 reprezintă	 accesoriile	 din	 adresa	 de	 înfiinţare	 a	
popririi.	La	această	adresă	se	anexează	decizia	de	amânare	a	accesoriilor,	emisă	de	
organul	fiscal.		

	
ARTICOLUL	8	

Cererea	de	anulare	a	accesoriilor	
	
(1)	 Cererea	 de	 anulare	 a	 accesoriilor	 depusă	 potrivit	 prezentei	 proceduri,	 se	
soluţionează	 prin	 decizie	 de	 anulare	 a	 accesoriilor	 sau,	 după	 caz,	 decizie	 de	
respingere	a	cererii	de	anulare	a	accesoriilor.	
(2)	Un	debitor	poate	beneficia	de	anularea	accesoriilor	potrivit	prezentei	proceduri	
în	oricare	din	situaţiile	prevăzute	 la	art.	1-5,	 independent	sau	cumulat,	dacă	sunt	
îndeplinite	condiţiile	pentru	acordarea	anulării.	

	
ARTICOLUL	9		

Anularea	accesoriilor	în	cazul	debitorilor	care	beneficiază	de	eșalonare	la	
plată	
	

(1)	Debitorii	care	la	data	aprobării	H.C.L.	privind	Procedura	de	acordare	a	anulării	
accesoriilor	 pentru	 obligaţiile	 bugetare	 principale	 restante	 la	 31	 martie	 2020	
datorate	 bugetului	 local,	 beneficiază	 de	 eșalonarea	 la	 plată	 a	 obligațiilor	 fiscale	



potrivit	Legii	nr.	207/2015	privind	Codul	de	procedură	 fiscală,	 cu	modificările	 şi	

completările	 ulterioare,	 precum	 și	 cei	 care	 obțin	 eșalonarea	 după	data	 aprobării	

HCL	 privind	 Procedura	 de	 acordare	 a	 anulării	 accesoriilor	 pentru	 obligaţiile	

bugetare	principale	restante	la	31	martie	2020	datorate	bugetului	local	și	până	la	

data	 de	 15	 decembrie	 2020	 inclusiv,	 pot	 beneficia	 de	 anularea	 accesoriilor	 în	

condiţiile	art.	3-5	din	Procedură.	

(2)	 Debitorii	 care	 la	 data	 aprobării	 HCL	 nr....	 privind	 Procedura	 de	 acordare	 a	
anulării	 accesoriilor	 pentru	 obligaţiile	 bugetare	 principale	 restante	 la	 31	martie	

2020	datorate	bugetului	local,	beneficiază	de	eșalonarea	la	plată	a	obligațiilor	fiscale	

potrivit	Legii	nr.	207/2015	privind	Codul	de	procedură	 fiscală,	 cu	modificările	 şi	

completările	 ulterioare,	 precum	 și	 cei	 care	 obțin	 eșalonarea	 după	data	 aprobării	

HCL	 privind	 Procedura	 de	 acordare	 a	 anulării	 accesoriilor	 pentru	 obligaţiile	

bugetare	principale	restante	la	31	martie	2020	datorate	bugetului	local	și	până	la	

data	 de	 15	 decembrie	 2020	 inclusiv,	 pot	 beneficia	 de	 anularea	 accesoriilor	 dacă	

eșalonarea	la	plată	se	finalizează	până	la	15	decembrie	2020	inclusiv.	În	acest	caz,	

accesoriile	incluse	în	ratele	de	eșalonare	cu	termene	de	plată	după	data	aprobării	

HCL	nr....	privind	Procedura	de	acordare	a	anulării	 accesoriilor	pentru	obligaţiile	

bugetare	principale	 restante	 la	31	martie	2020	datorate	bugetului	 local,	 achitate	

odată	cu	plata	ratei	de	eșalonare,	 se	restituie	potrivit	Legii	nr.	207/2015	privind	

Codul	de	procedură	fiscală,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,.	

(3)	În	situaţia	în	care	eşalonarea	la	plată	aflată	în	derulare	cuprinde	numai	obligaţii	
de	plată	accesorii,	debitorii	pot	beneficia	de	anularea	accesoriilor	rămase	de	plată	

acordată,	fără	a	le	mai	achita,	urmând	ca,	în	baza	cererii	de	anulare	a	accesoriilor,	

organul	 fiscal	 să	 emită	 decizia	 de	 anulare	 a	 accesoriilor,	 precum	 şi	 decizia	 de	

finalizare	a	eşalonării	la	plată.	

	

ARTICOLUL	10	
Posibilitatea	de	contestare	

	
	 Împotriva	actelor	administrative	fiscale	emise	potrivit	prezentei	proceduri	se	

poate	formula	contestație	potrivit	art.	268-281	din	Legii	nr.	207/2015	privind	Codul	

de	procedură	fiscală,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,.	

	

ARTICOLUL	11	
Menținerea	valabilității	facilităților	fiscale	

	

	 Facilitățile	fiscale	prevăzute	de	prezenta	procedură	își	mențin	valabilitatea	și	

în	următoarele	cazuri:	

a)	 în	 cazul	 desființării	 actului	 administrativ	 fiscal	 în	 procedura	 de	 soluționare	 a	

contestației	chiar	dacă	s-a	dispus	emiterea	unui	nou	act	administrativ	fiscal;	

b)	în	cazul	în	care	ulterior	emiterii	certificatului	de	atestare	fiscală	art.	5	alin	(3)	din	

procedură,	organul	 fiscal	 constată	existența	unor	obligații	bugetare	ce	nu	au	 fost	

incluse	în	certificatul	de	atestare	fiscală.	

	 Unde	prezenta	procedură	nu	dispune,	se	aplică	prevederile	O.U.G.	nr.	69/2020	

pentru	modificarea	şi	completarea	Legii	nr.	227/2015	privind	Codul	fiscal,	precum	

şi	pentru	instituirea	unor	măsuri	fiscale.	

 



ANEXA	NR.	2	la	H.C.L.	ARICEȘTII	
RAHTIVANI		NR._______/2020	

	
	
		 	 	 	 	 	 	 	 	
Datele	de	identificare	a	contribuabilului	PF/PJ		
___________________________________________________	
	
____________________________________________________	

	
	
	
	
	
	
	

NOTIFICARE	
	
	
	 În	conformitate	cu	prevederile	art.	XIII,	alin.	(1)	din	OUG	nr.	69/2020	
pentru	modificarea	 şi	 completarea	Legii	 nr.	 227/2015	privind	Codul	 fiscal,	
precum	şi	pentru	instituirea	unor	măsuri	fiscale,	vă	notific	că	intenţionez	să	
beneficiez	de	anularea		obligaţiilor	accesorii	datorate	bugetului	local,	aferente	
obligațiilor	de	plată	cu	scadenţa	până	la	31.03.2020,	inclusiv.	
	
	
	
	 Data	
	
	
	

		 	 	 	 	 	 	 	 Nume	și	Prenume	
																																																																																							______________________________	
	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 																(semnătura)	
	
 



     ANEXA		NR.3	la	H.C.L.	ARICEȘTII	RAHTIVANI	
																																																					NR._______/2020	

	
	

Datele	de	identificare	a	contribuabilului	PF/PJ	
____________________________________________________	

	
CERERE	

	de	anulare	a	obligaţiilor	accesorii	
	
	

	 În	conformitate	cu	OUG	nr.	69/2020	pentru	modificarea	şi	completarea	Legii	
nr.	227/2015	privind	Codul	fiscal,	precum	şi	pentru	instituirea	unor	măsuri	fiscale	
și	HCL	nr........../................2020	privind	adoptarea	unor	măsuri	fiscale	conform	OUG	nr.	

69/2020	pentru	modificarea	şi	completarea	Legii	nr.	227/2015	privind	Codul	fiscal,	
precum	şi	pentru	instituirea	unor	măsuri	fiscale,		în	vederea	anulării	unor	obligații	
fiscale	 accesorii	 administrate	 de	 către	 compartimentele	 de	 specialitate	 ale	

autorităților	administrației	publice	 locale,	 solicit	acordarea	 facilității	prevăzute	 la	
art.	XVII	din	OUG	nr.	69/2020.	

	 Precizez	faptul	cӑ	sunt	îndeplinite	cumulativ	toate	condiţiile	impuse	de	OUG	
69/2020	 și	 HCL	 nr......../...................2020	 privind	 adoptarea	 unor	 măsuri	 fiscale	
conform	OUG	nr.	69/2020	pentru	modificarea	şi	 completarea	Legii	nr.	227/2015	

privind	Codul	fiscal,	precum	şi	pentru	instituirea	unor	măsuri	fiscale,	respectiv:	
a)	au	fost	achitate	până	la	data	depunerii	cererii	de	anulare	a	obligaţiilor	accesorii	

inclusiv,	 toate	obligaţiile	de	plată	bugetare	principale,	restante	 la	31	martie	2020	
inclusiv;	
b)	au	fost	achitate	până	la	data	depunerii	cererii	de	anulare	a	obligaţiilor	accesorii	

inclusiv,	 toate	 obligaţiile	 de	 plată	 bugetare	 principale	 și	 accesoriile	 aferente	
administrate	de	organul	fiscal	local	cu	termene	de	plată	cuprinse	între	01.04.2020	-
15.12.2020	inclusiv;	

c)	au	fost	depuse	toate	declaraţiile	fiscale,	până	la	data	depunerii	cererii	de	anulare	
a	obligaţiilor	accesorii;		

d)	cererea	este	depusă	în	interiorul	termenului	prevăzut	de	art.	IX	litera	d),	din	OUG	
nr.	69/2020.	

	

Nume	și	Prenume	
…………………	

(semnătura)	
	
Notӑ:	cererea	se	depune	pînă	la	15	decembrie	2020	inclusiv	
 



 
 

 
 

 
 

 ANEXA	NR.	4	la	H.C.L.	ARICEȘTII	RAHTIVANI	
																																																																NR.______/2020		

	 	 	 	 	 	 	
	

DECIZIE	
de	amânare	a	obligaţiilor	accesorii	

	
Datele	de	identificare	a	contribuabilului	PF/PJ	
		
	
În	 temeiul	art.	XVII	din	OUG	69/2020	pentru	modificarea	şi	 completarea	

Legii	nr.	227/2015	privind	Codul	fiscal,	precum	şi	pentru	instituirea	unor	măsuri	
fiscale	 şi	 a	 HCL	 nr.	 ....../..................	 2020	 privind	 adoptarea	 unor	 măsuri	 fiscale	
conform	OUG	nr.	69/2020	pentru	modificarea	şi	completarea	Legii	nr.	227/2015	
privind	Codul	fiscal,	precum	şi	pentru	instituirea	unor	măsuri	fiscale,	

Având	în	vedere	notificarea	înregistrată	la	organul	la	organul	fiscal	local	sub	
nr.	........./.................	2020,	

Luând	 în	 considerare	 că	 sunt	 îndeplinite	 condițiile	 prevăzute	 de	 OUG	
69/2020	 pentru	modificarea	 şi	 completarea	 Legii	 nr.	 227/2015	 privind	 Codul	
fiscal,	 precum	 şi	 pentru	 instituirea	 unor	 măsuri	 fiscale	 și	 a	 HCL	 nr.	
........../....................2020	 privind	 adoptarea	 unor	 măsuri	 fiscale.	 conform	 OUG	 nr.	
69/2020	 pentru	modificarea	 şi	 completarea	 Legii	 nr.	 227/2015	 privind	 Codul	
fiscal,	precum	şi	pentru	instituirea	unor	măsuri	fiscale,		

	
Se	emite	următoarea	decizie:	

	
Se	 acordă	 amânarea	 la	 plată	 până	 la	 data	 depunerii	 cererii	 de	 anulare	 a		

obligaţiilor	accesorii	aferente	obligațiilor	 fiscale	bugetare	principale	de	plată	 la	
data	de	31.03.2020	 inclusiv,	dar	nu	mai	 târziu	de	15.12.2020	 inclusiv,	 în	sumă	
totală	de	.....................	lei,	reprezentând:	

	
Nr.	
Crt.	

Tipul	creanţei	
	

Obligaţii	accesorii	
(100%)	

1	 Impozit	pe	cladiri	 ..............	
2	 Impozit	pe	terenuri	 .............	
3	 Impozit	mijloace	de	transport	 		.............	
4	 ...........................................................	 	
	 TOTAL:	 .............	

	
	
	



 
 

 
	

Împotriva	 prezentei	 decizii	 se	 poate	 formula	 contestație,	 în	 condițiile	
Titlului	 VIII	 din	 Legea	 nr.	 207/2015	 privind	 Codul	 de	 procedură	 fiscală,	 cu	
modificările	 și	 completările	 ulterioare,	 în	 termen	 de	 45	 de	 zile	 de	 la	 data	
comunicării,	sub	sancțiunea	decăderii.		

Contestația	se	depune	la	organul	fiscal	emitent	al	deciziei.	
	

														
	

Semnӑturi	autorizate	organ	fiscal	local	
 



 
 

 
 

	
 
 

      ANEXA		NR	5	la	H.C.L.	ARICEȘTII	RAHTIVANI	
																																																																					NR.________/2020	

	 	
	

DECIZIE	
de	anulare	a	obligaţiilor	accesorii	

	
	
	 	

Datele	de	identificare	a	contribuabilului	PF/PJ		
	
	
În	 temeiul	 prevederilor	 art.	 IX	 din	 OUG	 69/2020	 pentru	 modificarea	 şi	

completarea	 Legii	 nr.	 227/2015	 privind	 Codul	 fiscal,	 precum	 şi	 pentru	 instituirea	
unor	măsuri	fiscale	și	ale	HCL	nr.	......./.................	2020	privind	adoptarea	unor	măsuri	
fiscale	 conform	 OUG	 nr.	 69/2020	 pentru	 modificarea	 şi	 completarea	 Legii	 nr.	
227/2015	privind	Codul	fiscal,	precum	şi	pentru	instituirea	unor	măsuri	fiscale,		

	
Se	emite	urmatoarea	decizie:	

	
	 Se	anulează	obligaţii	accesorii	în	sumă	de	....................	 	lei,	aferente	obligațiilor	
bugetare	 principale	 datorate	 bugetului	 local,	 restante	 la	 data	 de	 31	martie	 2020,	
inclusiv.	
	

Împotriva	prezentei	decizii	se	poate	formula	contestație,	 în	condițiile	Titlului	
VIII	din	Legea	207/2015	privind	Codul	de	procedură	fiscală,	în	termen	de	45	de	zile	
de	la	data	comunicării,	sub	sancțiunea	decăderii.		

Contestația	se	depune	la	organul	fiscal	emitent	al	deciziei.	
	
	
	
	

Semnături	autorizate	ale	organului	fiscal	local	
	 	 		 			
 



 
 

 
 

ANEXA	NR.	6	la	H.C.L.	ARICEȘTII	RAHTIVANI																	
NR._____/2020	

	
DECIZIE	

de	respingere	a	cererii	de	anulare	a	obligaţiilor	accesorii	
	

	 	
Datele	de	identificare	a	contribuabilului	PF/PJ	
		
În	 temeiul	 prevederilor	 art.	 XV	 din	 OUG	 69/2020	 pentru	 modificarea	 şi	

completarea	 Legii	 nr.	 227/2015	 privind	 Codul	 fiscal,	 precum	 şi	 pentru	 instituirea	
unor	 măsuri	 fiscale	 și	 ale	 HCL	 ......./..................2020	 privind	 adoptarea	 unor	 măsuri	
fiscale	 conform	 OUG	 nr.	 69/2020	 pentru	 modificarea	 şi	 completarea	 Legii	 nr.	
227/2015	privind	Codul	fiscal,	precum	şi	pentru	instituirea	unor	măsuri	fiscale,		

Având	 în	 vedere	 cererea	 dumneavoastră	 nr.	 ................	 din	 data	 de	 ..................,	
înregistrată	la	UATC………………………..	sub	nr.	...................	din	data	de	..............,	precum	și	
certificatul	de	atestare	fiscală	nr.	...................	din	data	de	................,	
		 Luând	 în	 considerare	 că	nu	 sunt	 îndeplinite	 condițiile	prevăzute	 în	HCL	 	 nr.	
............./…………......	 2020	 privind	 adoptarea	 unor	 măsuri	 fiscale	 conform	 OUG	 nr.	
69/2020	pentru	modificarea	şi	completarea	Legii	nr.	227/2015	privind	Codul	fiscal,	
precum	şi	pentru	instituirea	unor	măsuri	fiscale,	
	
Se	 respinge	 cererea	 de	 anulare	 a	 obligaţiilor	 accesorii	 aferente	 obligațiilor	
bugetare	principale	restante	la	31.03.2020	inclusiv.		
	
Motivele	de	fapt	pentru	care	se	respinge	cererea	de	anulare	a	obligaţiilor	accesorii:	
..........................................................................................................................................................................	
Temeiul	de	drept:	
.............................................................................................................................................................	
Mențiuni	privind	audierea	contribuabilului:	
.............................................................................................................................................................	
	

Împotriva	prezentei	decizii	se	poate	formula	contestație,	 în	condițiile	Titlului	
VIII	din	Legea	207/2015	privind	Codul	de	procedură	fiscală,	în	termen	de	45	de	zile	
de	la	data	comunicării,	sub	sancțiunea	decăderii.		

Contestația	se	depune	la	organul	fiscal	emitent	al	deciziei.	
	

Semnături	autorizate	ale	organului	fiscal	local	
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind privind anularea majorărilor de întârziere pentru  
obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local  
de către debitorii persoane juridice, persoane fizice şi entităţi fără personalitate  

juridică, în condiţiile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea    Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal precum  și pentru instituirea unor facilităţi fiscale 

 
 

       În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Consiliul local aprobă impozitele și taxele locale.  

  Referitor la anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate 
bugetelor locale” , în   O.U.G. nr. 69/2020 pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, se stipulează:   

- ”În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetelor locale, prevederile 
prezentului capitol se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale opţional, cu condiţia ca aplicarea acestor 
prevederi să fie stabilită prin hotărâre a consiliului local”.  

 - ” Prin hotărârea prevăzută la alin. (1), consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării 
accesoriilor”; 

Accesoriile aferente obligaţiilor principale datorate bugetului local, restante la 31 martie 2020 inclusiv, se 
anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de 
organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege (plată, compensare, executare 
silită, scutire, anulare, prescripţie, dare în plată şi prin alte modalităţi prevăzute expres de lege), 
până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal 
local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare 
a accesoriilor inclusiv; 

c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele 
în care nu   s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către 
organul fiscal local; 

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. a)-
c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

Ţinând cont de necesitatea eficientizării mecanismelor de recuperare a obligaţiilor bugetare faţă de 
debitorii care au acumulat, în decursul timpului, obligaţii bugetare şi nu au avut posibilitatea să le achite,  
în vedere sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate cât şi stimularea achitării obligaţiilor de plată restante 
la bugetul local, Primarul comunei a inițiat prezentul proiect de hotărâre care îndeplinește prevederile legale 
și poate fi supus spre aprobare Consiliului local. 
 
 
 

 
Compartiment impozite şi taxe locale, 

IANA Taniela 
ROTARU Nela-Monica 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI 
PRIMĂRIA 
NR.13792 din 07.07.2020 

 
 

 
R E F E R A T    D E  A P R O B A R E 

la proiectul de hotărâre privind  anularea majorărilor de întârziere pentru 
obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local 
de către debitorii persoane juridice, persoane fizice şi entităţi fără personalitate 
juridică, în condiţiile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale 
 
 
 

Având în vedere necesitatea eficientizării mecanismelor de recuperare a obligaţiilor 
bugetare faţă de debitorii care au acumulat în decursul timpului, obligaţii bugetare şi nu au  
avut posibilitatea să le achite,  în vedere sprijinirii contribuabililor aflaţi în dificultate cât şi 
stimularea achitării obligaţiilor de plată restante la bugetul local, este necesară aprobarea 
 unei hotărâri a consiliului local în acest sens. 

În O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,la capitolul XVI,  se stipulează : 
,, În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetelor locale, 
prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale opţional, cu 
condiţia ca aplicarea acestor prevederi să fie stabilită prin hotărâre a consiliuli local ”. (2) Prin 
hotărârea prevăzută la alin. (1), consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării 
accesoriilor.”; 

Având în vedere cele de mai sus,  propun  spre analiză, dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre, privind  anularea majorărilor de întârziere pentru obligaţiile bugetare principale 
restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local de către debitorii persoane juridice, 
persoane fizice şi entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile O.U.G. nr. 69/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea 
unor facilităţi fiscale, pe care îl consider necesar și oportun. 

 
 

PRIMAR , 
Alexandru CRISTEA 

 


