
ROMÂNIA  

JUDEȚUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 4 / 27.01.2022 
  privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41 din 

30.09.2021 referitoare la anularea accesoriilor în cazul  obligațiilor bugetare restante  

la 31 martie 2020 datorate bugetului local al  comunei Ștefăneștii de Jos, Ilfov 

 

  Consiliul Local al comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov: 

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Biroul impozite și 

taxe locale, Referatul de aprobare al inițiatorului de proiect, consilier local Pîrvu 

Ștefan-George. 

În conformitate cu Legea nr. 24 din 2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative; Capitolului II,  art. XI și art. XVII 

din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii  nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, modificată  

prin O.U.G. nr. 226/2020, O.U.G. nr. 19/2021, Art. V din O.U.G. nr. 29/2020 

privind unele măsuri economice și fiscal — bugetare, Ordinul MF                                       

nr. 2100/08.07.2020 pentru aprobarea procedurii de anulare a obligațiilor de  plată 

accesorii, Titlul IX  cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările  ulterioare si Legea nr. 273/2006 privind Finanțele 

Publice. 

 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1) si alin. (4) lit. c), art. 136 alin. (1), 

art. 139 alin. (1) și art. 243 alin. l lit. a) din O.U.G. nr. 57 privind Codul 

administrativ cu modificările si completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. I. Se completează articolul 1 la H.C.L. nr 41 din 30.09.2021, privind 

anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 Martie 

2020 datorate bugetului local al comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov. După 

art. 1  se introduce un nou articol, art. 11 , cu următorul cuprins: 

 

 “Art. 11 Se aprobă anularea obligațiilor de plată accesorii în cazul 

obligațiilor bugetare restante anterioare datei de 31 martie 2020, și stinse până 

la aceasta dată datorate bugetului local al comunei Ștefăneștii de Jos, 

județul Ilfov.” 



 

Art. II. Titlul Anexei nr. 1 la H.C.L. nr 41 din 30.09.2021, privind 

anularea accesoriilor in cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 Martie 

2020 datorate bugetului local al comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov. 

„PROCEDURA 

privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 

data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al comunei Ștefăneștii de Jos” 

se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

 “PROCEDURA 

privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare 

principale restante la  31 martie 2020 și anularea obligațiilor de plată accesorii 

aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 

2020 și stinse până la această dată, datorate bugetului  local al comunei 

Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov”. 

 

Art. III. Se completează articolul 1 pct. 1) la Anexa nr. 1 din H.C.L.                   

nr. 41 din 30.09.2021, privind anularea accesoriilor in cazul obligațiilor bugetare 

restante la data de 31 Martie 2020 datorate bugetului local al comunei Ștefăneștii 

de Jos, județul Ilfov. Se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: 

 

„ - au achitat creanțele bugetare anterior emiterii HCL nr 41 din 

30.09.2021, respectiv anii 2019, 2020 si 2021”. 

 

Art. IV. Art. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr 41 din 30.09.2021 privind anularea 

accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 Martie 2020 

datorate bugetului local al comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, respectiv: 

 

„Art. 2. OBIECTUL 

- anularea obligațiilor de plată accesorii în cazul obligațiilor bugetare 

restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al comunei Ștefăneștii 

de Jos, nestinse la data intrării în vigoare a prevederilor hotărârii 

Consiliului Local și stinse până la data depunerii cererii, dar nu mai târziu 

de 31 ianuarie 2022, inclusiv; 

- anularea obligațiilor de plată accesorii, nestinse până la data intrării în 

vigoare a hotărârii Consiliului Local, aferente obligațiilor bugetare 

principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la 

31 ianuarie 2020, datorate bugetului local al comunei Ștefăneștii de Jos; 



-  anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare 

principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă 

prin care se corectează obligațiile de plată principale cu scadențe anterioare 

datei de 31 martie 2020, inclusiv”; 

 

se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

“Art. 2. OBIECTUL 

 

— anularea obligațiilor de plată accesorii în cazul obligațiilor bugetare 

restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al comunei Ștefăneștii 

de Jos, stinse si nestinse la data intrării în vigoare a prevederilor OUG 

69/2020 și stinse până la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 31 

ianuarie  2022 inclusiv; 

— anularea obligațiilor de plată accesorii, stinse și nestinse până la data 

intrării în vigoare a OUG 69/2020 , aferente obligațiilor bugetare 

principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, inclusiv anul 

anterior 31 Martie 2019, și stinse până la data depunerii cererii, dar nu mai 

târziu de 31 Ianuarie 2022, inclusiv. 

— anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare 

principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă 

prin care se corectează obligațiile de plată principale cu scadențe 

anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv; 

— anularea obligațiilor de plată accesorii achitate anterior emiterii H.C.L, 

respectiv anii 2019, 2020 și 2021”. 

 

Art. V. Art. 5 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr 41 din 30.09.2021 privind anularea 

accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 

datorate bugetului local al comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, respectiv: 

 

„Art. 5. Condițiile de anulare a obligațiilor de plată accesorii 

 

5.1. Obligațiile de plată accesorii în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 

martie 2020, datorate bugetului local al comunei Ștefăneștii de Jos, nestinse la 

data intrării în vigoare a prevederilor hotărârii Consiliului Local și stinse până la 

data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, inclusiv, se anulează 

dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:” 

se modifică și va avea următorul cuprins: 

 



„Art. 5. Condițiile de anulare a obligațiilor de plată accesorii 

 

5.1. Obligațiile de plată accesorii în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 

martie 2020, datorate bugetului local al comunei Ștefăneștii de Jos, stinse și  

nestinse la data intrării în vigoare a prevederilor hotărârii Consiliului Local și stinse 

până la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, inclusiv, se 

anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:” 

 

Art. VI. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine 

Primarului Comunei Ștefăneștii de Jos prin Biroul de Impozite și Taxe Locale. 

 

Art. VII. Hotărârea se transmite Instituției Prefectului — Județul Ilfov, 

Primarului comunei Ștefăneștii de Jos, se comunică Biroului de Impozite și Taxe 

Locale și se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet 

www.primariastefanesti.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ 

                                                          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

                GAFTON Corina Andreea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilieri prezenți: 9 la ședința ordinară din data de 27.01.2022. 

Cu un număr de 8 voturi “pentru” din 15 consilieri în funcție. 

Cu un număr de 1 voturi “împotrivă” din 15 consilieri în funcție. 

Cu un număr de 0 “abțineri” din 15 consilieri  în funcție. 

 

 

 

 
 

http://www.primariastefanesti.ro./


                           

                                                                                     Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ….. / …… 

Procedura privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor 
bugetare principale restante la  31 martie 2020 și anularea obligațiilor de plată 
accesorii aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei 

de 31 martie 2020 și stinse până la această dată, datorate bugetului  local al 
comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov 

Art.1. Dispoziții generale 

 
1) Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor persoane fizice, 

persoane juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără 

personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități fizice în mod 

independent sau exercită profesii libere care: 

- vor achita obligațiile principale  si amenzile, restante la 31 martie 2020, 

începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 

ianuarie 2022 - inclusiv. 

- au achitat obligațiile bugetare principale si amenzile  cu scadențe anterioare 

datei de 31 martie 2020 inclusiv, până la data de 31 martie 2020. 

- au achitat obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare 

principale anterior emiterii H.C.L. respectiv anii 2019, 2020 si 2021. 

 
2) Prin obligații bugetare principale restante la 30 martie 2020 inclusiv se 

înțelege: 
a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată 
până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile fiscale principale 
scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgentă a 
Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și data de 
31 martie 2020 inclusiv; 
b) diferențele de obligații 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 la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
diferențele de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data 
de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal local prin decizie de impunere 
emisă și comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, 
ca urmare a unei inspecții fiscale sau a verificării situației fiscale personale; 
c) obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 
martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul 
fiscal sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în 
perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv; 
d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente 
în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, 
precum și obligațiile 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 între 1 aprilie 2020 și data depunerii 



cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 
 

3) Nu sunt considerate obligații de plată restante la 30 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) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată 

în condițiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv; 

c) obligațiile bugetare principale cu scadența ulterioare datei de 31 martie 2020 

inclusiv, chiar dacă declarația de impunere a fost depusă anterior acestei date. 

 

Art. 2. Obiectul 

 

— anularea obligațiilor de plată accesorii în cazul obligațiilor bugetare 

restante la 31martie 2020, datorate bugetului local al comunei Ștefăneștii 

de Jos, stinse si nestinse la data intrării în vigoare a prevederilor OUG 

69/2020 și stinse până la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 31 

ianuarie  2022 inclusiv; 

— anularea obligațiilor de plată accesorii, stinse si nestinse până la data 
intrării în vigoare a OUG 69/2020 , aferente obligațiilor bugetare principale 
cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, inclusiv anul anterior 31 
Martie 2019, și stinse până la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 31 
Ianuarie 2022, inclusiv. 

— anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare 

principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă 

prin care se corectează obligațiile de plată principale cu scadențe 

anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv; 

— anularea obligațiilor de plată accesorii achitate anterior emiterii HCL, 

respectiv anii 2019, 2020 si 2021. 

 

Art. 3. Scopul procedurii 

 

- acordarea unei facilități fiscale atât agenților economici care au dificultăți 
financiare privind achitarea impozitelor și taxelor locale, având în vedere evoluția 
situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului 
SARS-COV- 2, evitând astfel intrarea acestora în insolvență, dar și acordarea unor 
șanse de redresare economică, cât și persoanelor fizice a căror venituri sunt 
insuficiente pentru achitarea la termen a obligațiilor fiscale generate de instituirea stării    
de urgență în vederea evitării aglomerației și a riscului de infectare; 
- necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul local, 
ce ar putea genera un blocaj în ceea ce privește îndeplinirea acestor obligații fiscale. 

 

Art. 4. Durata aplicării procedurii 

 
Prezenta procedură se aplică de la data publicării hotărârii până la data de 31 ianuarie 
2022  inclusiv. 

 



Art. 5. Condițiile de anulare a obligațiilor de plată accesorii 

 
5.1. Obligațiile de plată accesorii în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 
martie 2020, datorate bugetului local al comunei Ștefăneștii de Jos, stinse si  
nestinse la data intrării în vigoare a prevederilor hotărârii a Consiliului Local și 
stinse până la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, inclusiv, 
se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
 

a) sunt stinse toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 
inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută 
de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la 
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

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

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

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod 

corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) — c), dar nu mai târziu de data de 31 

ianuarie 2022 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 

 

5.2. Obligații de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale 

declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se 

corectează obligațiile de plată principale cu scadențe anterioare datei de 31 

Martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 

condiții: 

a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la 

data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se 

sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a 

accesoriilor inclusiv; 

c) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/201 5, cu 

modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a 

accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii, administrate de 

organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data 

depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

d) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii 

de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul 

în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au 

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

 



e) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod 

corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-d), dar nu mai târziu de data 31 

ianuarie 2022 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 

 

5.3. Obligații de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale cu 

scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această 

dată, prevăzută la art. 1 alin. 2, se acordă tuturor persoanelor fizice și juridice, 

precum și tuturor entităților fără personalitate juridică care au achitat 

obligațiile bugetare principale cu scadența anterioară datei de 31 martie 2020 

inclusiv, până la data de 31 martie 2020, se anulează dacă sunt îndeplinite 

cumulativ următoarele condiții: 

a) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, 

cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a 

accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de 

organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data dc 1 aprilie 2020 și data 

depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

b) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii 

de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul 

în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au 

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

c) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod 

corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a,  b , dar nu mai târziu de 31 ianuarie 

2022 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 

 

Art. 6. Modalitatea de implementare a procedurii 

 

1) Debitorii își exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată 

accesorii potrivit prezentei hotărâri, prin depunerea unei notificări, conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, astfel: 

a) la registratura organului fiscal competent; 

b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 

c) prin intermediul serviciului "Spațiu privat virtual" pe adresa de mail:  

office@primăriaștefănești.ro 

2) După primirea notificării prevăzute la alin  1, organul fiscal procedează la: 

a) analiza îndeplinirii de către debitor a obligațiilor declarative până la respectiva 

dată. În cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, 

organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală; 

b) efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea 

stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea 

facilității fiscale potrivit art. 5 din prezenta procedură; 

c) emite și comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligațiile de plată 

principale și accesorii, în vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot 

face obiectul anulării, conform anexei nr.3. 

 

 



3) După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării 

acesteia, organul fiscal emite și comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la 

obligațiile de plată principale și accesorii, în vederea actualizării obligațiilor de plată 

accesorii ce pot face obiectul anulării, conform anexei nr. 3 și certificatul de atestare 

fiscală. 

4) Certificatul de atestare fiscală prevăzut la alin. 3 se eliberează pe baza datelor 

existente în evidența creanțelor fiscale ale organului fiscal, conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură. 

5) Notificările depuse anterior publicării prezentei proceduri, se soluționează în 

termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării. 

6) Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată 

accesorii nu este obligatorie. 

7) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către 

cei care au notificat organul fiscal conform anexa nr. 2, în baza unei cereri de anulare a 

accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură, depusă 

la registratura organului fiscal, comunicată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire sau transmisă prin intermediul serviciului „Spațiu privat 

virtual“. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, 

dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 

8) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a 

accesoriilor, organul fiscal: 

a) analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute art. 1 din HCL coroborat cu art. 5 din 

prezenta procedură; 

b) emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 6 la 

prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, 

prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta procedură, după caz; 

c) reface evidența fiscală în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce 

pot face obiectul anulării. 

9) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, 

organul fiscal competent audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. f 1) din Codul de 

procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite. 

10) Deciziile se aprobă la nivelul organului fiscal local de către conducătorul acestuia, 

fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin Hotărâre de Consiliul Local. 

11) Deciziile prevăzute în prezenta procedură se emit în două exemplare, din care un 

exemplar se comunică contribuabililor cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 

207/2015 referitor la comunicarea actelor administrative fiscale, iar un exemplar se 

arhivează la dosarul fiscal al acestuia. 

12) În situația în care unui debitor i s-a comunicat o decizie de respingere a cererii de 

anulare a accesoriilor, iar ulterior îndeplinește condițiile prevăzute de ordonanța de 

urgentă, acesta poate depune o nouă cerere de anulare a obligațiilor de plată accesoriii 

până la data de 31  ianuarie 2022 inclusiv. 

13) Scăderea efectivă din evidența analitică pe plătitor a obligațiilor de plată accesorii 

operează după comunicarea deciziei de anulare, pe baza de borderou de scădere. 

 



Art. 7. Menținerea valabilității facilității fiscale reprezentând anularea accesoriilor 

 
Facilitatea fiscală reprezentând anularea accesoriilor prevăzută de prezentul capitol își 

menține 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 potrivit art. 6, 
alin. 4, organul fiscal constată existența unor obligații bugetare ce nu au fost 
incluse în certificatul de atestare fiscală. 

 
Art. 8. Posibilitatea de contestare 
 
Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului capitol se poate 

formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
Art. 9. Anexe 

Anexele nr. 2 — 7 fac parte integrantă din prezenta procedură. 



Anexa nr. 2 

 
NOTIFICARE 

privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată 
accesorii potrivit      HCL privind instituirea unor facilități fiscale 

 
A. Datele de identificare a debitorului 
Codul de identificare fiscală: ………………… 
Denumirea/Numele și prenumele: ........................................................... 
Domiciliul fiscal: județul/sectorul ......................., localitatea ....................str……………., 
nr…....., sc. ...., ap. ...... 
Telefon .............................., fax ................. e-mail………………………. 
Codul de identificare fiscală pentru sediile secundare:…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 
Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare 
atribuit potrivit legii  speciale pentru persoane fizice care desfășoară și activități 
economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât 
asocieri: 

 

B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului  
legal/reprezentantului fiscal ………………………….. 

Denumirea/Numele și prenumele: ................................... 
Adresa: ................................................................................... 
Codul de identificare fiscală: ................................................. 

 
C. Obiectul notificării 
*) Se poate bifa o singură căsuță sau oricâte dorește solicitantul. 

Intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii conform   
prevederilor  HCL nr. /  pentru instituirea unor măsuri fiscale: 

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020  
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori 
prin declarație rectificativă prin care se  corectează obligațiile bugetare principale cu 
scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv 
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare 
datei de 31 martie 2020, achitate anterior emiterii HCL nr.41 din 30.09.2021, 
respectiv anii 2019, 2020, 2021 

 
D. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal 

Număr document suspendare  
Dată document suspendare  

Denumire obligație bugetară Suma 
(lei) 

  

  

 

 

Semnătura, 



Nume si prenume/Denumire    

Cod de identificare fiscala: 

Adresa contribuabil: 

 

Anexa nr. 3 

 

DECIZIE DE IMPUNERE 
                                                            2020 

pentru stabilirea impozitelor și taxelor în cazul persoanelor fizice/juridice, datorate în 
temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare 

NR. DE ROL NOMINAL UNIC: 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a H.G. nr. 
1/2016 și a Hotărârilor Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare, se 
stabilesc următoarele obligații de plata față de bugetul local al 
comunei/orașului/sectorului 

 

  

 

Natura 

obligației 

bugetare 

 

Debit 

2020 

Rămășița 

anii 

anteriori 

Majorări la 

data (data 

emiterii) 

Penalități 

la (data 

emiterii) 

Plăți 

2020 

Rest de 

plată anul 

2020 

       

       

Total       

 

*Impozitele și taxele se achită semestrial în două rate egale, cu scadență 31 martie și 
30 septembrie.  Pentru sume datorate în contul impozitului pe clădiri, terenuri, 
mijloace de transport și care nu depășesc 50 lei în cadrul unui același tip de venit 
scadența unică este 31 martie. 
În anul 2020 termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art.462 alin.1, art.467 alin.1 
și la art. 472 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv, conform art.V 
din OUG nr.29/2020. 
Pentru neachitarea impozitului până la termenele arătate mai sus, se vor calcula accesorii 
până la data plății. 
Prezentul titlu de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii. 
Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, care se depune 
în termen de 45  zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. 
 
 
Conducător organ fiscal, Întocmit, 

 

 
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare 
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)



 

 

 

 

Anexa nr. 4 

CERTI FICAT DE ATESTARE FISCALĂ 
Nr. ............, data eliberării .................. 

 

Ca urmare a Notificării nr. .............. din data de ................., se certifică prin prezenta că:  
Denumirea/Numele și prenumele**): ....... . 
Codul de identificare fiscală:**) .................................................. 
**) În situația contribuabililor persoane fizice care desfășoară și activități economice 
în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri, se 
înscriu, pe lângă datele de identificare ale persoanei fizice, respectiv nume, prenume și 
cod numeric personal, și datele de identificare ale formei de exercitare a activității, 
respectiv denumirea și codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic 
de înregistrare atribuit potrivit legii speciale. În cazul persoanelor fizice care exercită 
profesii libere sub forma asocierilor se înscriu denumirea și codul de înregistrare  fiscală 
atribuit de organul fiscal. 
Domiciliul fiscal: județul ................................., localitatea ........................, sectorul ..... 
Str. ............................... nr. ......, bl. ......, sc. ..., et. ......, ap. ...... 
Cod poștal . 
Obligații bugetare administrate de organul fiscal local. 
Susnumitul contribuabil  figurează în evidențele fiscale cu următoarele obligații bugetare, 
restante la data eliberării prezentului certificat: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea obligației bugetare Debit Dobânzi/Majorări de 
întârziere 

de achitat de anulat 

1.     
2.     
3.     
.....     
Total general    

  din care***): 

 

Capitolul I 

Obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, 
precum și obligațiile accesorii aferente, nestinse la data eliberării prezentului 

certificat, conform art. 5 din procedura Anexa nr.1 la HCL 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea obligației bugetare Debit Dobânzi/Majorări de 
întârziere 

de achitat de anulat 

1.     

2.     
3.     
.....     
Total general    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Capitolul II 
Diferențe de obligații bugetare principale declarate suplimentar prin declarație 

rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe 

anterioare datei de 31 martie 2020  inclusiv, precum și obligațiile accesorii aferente, 

rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat 
Nr. 
crt. 

Denumirea obligației bugetare Debit Dobânzi/Majorări de 
întârziere 

0 1 2 3 
1.    
2.    
.....    
Total general   

 

Capitolul III 
Accesoriile, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat, aferente 

obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 

inclusiv și stinse până la această dată 

Nr. 

crt. 
Denumirea obligației bugetare Dobânzi/Majorări de întârziere 

0 1 2 

1.   

2.   

.....   

Total general  

 
Capitolul IV 

Obligații bugetare cu termene de plată cuprinse între data de 01.04.2020 
și data eliberării   prezentului certificat, rămase nestinse la data eliberării 

certificatului conform art. 5 din 
procedura Anexa nr. 1 la HCL 

Nr. 
crt. 

Denumirea obligației bugetare Debit Dobânzi/Majorări de 
întârziere 

0 1 2 3 
1.    

2.    
.....    
Total general   

 
 
Conducătorul organului fiscal local, 
Numele și prenumele: .................... 
Semnătura și ștampila organului fiscal local: .................. 
Întocmit, 
Numele și prenumele: ................ . . . 
Semnătura: .................. 
 
Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează în vederea stabilirii obligațiilor fiscale 
ce pot forma obiectul anularii la plată a obligațiilor accesorii în conformitate cu 
prevederile art. 5 din procedura Anexa nr.1 la HCL 
 



 

 

 

 

Anexa nr. 5 

CERERE DE ANULARE 
a obligațiilor de plată  accesorii, potrivit HCL privind anularea accesoriilor aferente 

obligațiilor  bugetare principale restante la 31 Martie 2020 

 
A. Date de identificare a debitorului 
Cod de identificare fiscală ................................................. 
Denumirea/Numele și prenumele ............................................... 
Domiciliul fiscal: județul/sectorul .............................., localitatea .................... 
str………..nr… 
........., bl. ......., sc. ......, ap. ........ 
Telefon........................... ....................................... ............, fax. , e-mail 
Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare: 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare 
atribuit potrivit legii  speciale pentru persoane fizice care desfășoară și activități 
economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât 
asocieri: 

 
B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului 

fiscal 
 Denumirea/Numele și prenumele ..................................................... 
Adresa ... ................................................................................ 
Codul de identificare fiscală ...............................,............... 
C. Obiectul cererii* 
*) Se poate bifa o singură căsuță sau oricâte dorește solicitantul. 
Anularea obligațiilor de plata accesorii ( majorări de întârziere) conform prevederilor 
art.1 din HCL nr. / 

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori  
prin declarație rectificativă prin care se corectează obligatiile bugetare principale cu 

scadențe anterioare datei de 31martie 2020 inclusiv 
Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadente 
anterioare datei de 31 martie 2020 și achitate anterior emiterii HCL 
nr.41/30.09.2021, respectiv anii 2019, 2020, 2021 

 

C. Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal 
Număr document 
suspendare 

 

Dată document 
suspendare 

 

Denumire obligație 
bugetară 

Suma 
(lei) 

  

    Semnătura 
    ......................... 



 

Rol fiscal nr. ..... 
Nr. ......... din .............   

                                                                                                                Anexa nr. 6 

                                                                   DECIZIE 

de anulare a obligațiilor de plată accesorii 

Datele de identificare a debitorului 
Denumirea/Numele și prenumele ............................. Adresa ......................................... 
Codul de identificare fiscală ................................... 
Datele de identificare a împuternicitului 
Denumirea/Numele și prenumele ............................. Adresa ....................................... 
Codul de identificare fiscală ................................... 
În temeiul prevederilor art. XI, art. XVII,  din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor 
publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată 
accesorii și ale art.1 din HCL nr.   /2021 privind acordarea anulării accesoriilor 
aferente obligațiilor fiscale principale restante la 31.03.2020, având în vedere motivele 
de fapt……………… 
luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.2 din HCL si art. 5 
din Anexa nr.1 la HCL privind acordarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor 
fiscale principale restante la 31.03.2020, se emite următoarea decizie: 
Se acordă anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale 
prevăzute la art. 1 din HCL, în sumă totală de lei, reprezentând: 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea obligației bugetare Dobânzi/Majorări de întârziere 

0 1 2 

1.   

2.   

.....   

Total general  
 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, potrivit prevederilor art. 268 și 
269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub 
sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 
Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării 
acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
Conducătorul unității fiscale, 
Numele și prenumele ..................................... 
Semnătura și ștampila unității ........................ 
Întocmit, 
Numele și prenumele: ....................................... 
Semnătura: .................. 
 
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor  date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 

 



 

  Anexa nr. 7 

Rol fiscal nr. ............... 
Nr. ......... din .............. 

DECIZIE 
de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii 

Datele de identificare a debitorului 
Denumirea/Numele ș i prenumele ............................. Adresa .......................................... 
Codul de identificare fiscală ................. ................. 
Datele de identificare a împuternicitului 
Denumirea/Numele și prenumele ............................. Adresa ......................................... 
Codul de identificare fiscală ................................... 
In temeiul prevederilor art. XI, XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Ordinului ministrului finanțelor 
publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată 
accesorii și ale art.1 din HCL nr….. /2021 privind acordarea anulării accesoriilor 
aferente obligațiilor fiscale principale restante la 31.03.2020, având în vedere Cererea 
dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. 
......... .... din data de……….., luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile 
prevăzute de art. 2 din HCL și de art. 5 din Procedura de acordarea a anulării 
accesoriilor Anexa nr.1 la HCL, se respinge cererea de anulare a obligațiilor de 
plată accesorii. 

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor 

accesorii:…………………………………………………………………………………….

Temeiul de drept: 

…………………………………………………………………………………………. 

Mențiuni privind audierea debitorului: 

………………………………………………………………………………………………. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor  art. 268 și 
269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub 
sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 
Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării 
acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Conducătorul unității fiscale 
Numele ș i prenumele ..................................... 
Semnătura ș i ștampila unității ........................ 

 
Întocmit, 
Numele ș i prenumele: ....................................... 
Semnătura: .................. 

 
 
 
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 

  


