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    PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării accesoriilor în cazul 

obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 datorate bugetului local 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

Avand in vedere: 

- Referatul nr125535 al Directiei Economice - Taxe si Impozite prin care se propune 

acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării majorărilor de întârziere în cazul 

obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 datorate bugetului local; 

- Expunerea de motive nr. 126721/ 09.04.2021 a Primarului Municipiului Bacau; 

- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 

126723/1/09.04.2021; 

- Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 126723/2/ 09.04.2021; 

- Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 

privind Codul fiscal; 

- Prevederile art. XVII din Ordonanța de Urgență nr. 69/ 2020 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor 

masuri fiscale; 

- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 19/ 2021 privind unele măsuri fiscal și 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal; 

- Prevederile Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizionala în 

administrația publică, republicată; 

- Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 196 alin.(l) lit."a", ale art 197 alin.(l) si ale 

art. 243 alin.(l) lit.'a” si lit. "b" din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrative, modificat și completat; 

În baza dispozitiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, modificat și completat: 

 

 



 

H O T Ă R Ă Ș T E  

 

Art. 1. (1) - Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligațiiilor bugetare restante la data 

de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipului Bacău.  

(2) Se aprobă Procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare 

restante la data de 31 martie 2020, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale. 

Art. 3. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Direcției 

Economice - Impozite și Taxe Locale. 

Art.  4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se va 

comunica în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău. 

 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

   LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.S/Ds.1.A.2/ex.1 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

Nr. 126723/1/ 09.04.2021 

 

RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării accesoriilor 

în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 datorate bugetului local 

 

-Prevederilor Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 

privind Codul fiscal; 

-Prevederilor Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedura fiscala; 

- Prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 19/ 2021 privind unele măsuri fiscal și modificarea 

și completarea unor acte normative în domeniul fiscal; 

-Prevederilor art. XVII din OUG nr. 69/ 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, care 

precizeaza: 

Art. XVII (1) In cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate 

bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplica de catre unitatile administrativ-

teritoriale, optional, cu conditia ca aplicarea acestor prevederi sa fie stabilita prin hotarare a 

consiliului local. 

(2) Prin hotararea prevazuta la alin. (1) consiliul local aproba si procedura de acordare a anularii 

accesoriilor 

- Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. "a", ale art. 197 (1) și ale art. 

243 alin. (1), lit. "a" și "b" din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care 

precieaza: 

Art. 140 (1) Dupa desfasurarea ședintei, hotararile consiliului local se semneaza de către 

președintele de ședința și se contrasemnează, pentru legalitate, de catre secretarul general al 

unitajii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unitații/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemneaza 

hotararea in cazul in care considera ca aceasta este ilegala. In acest caz, in urmatoarea ședința a 

consiliului local, depune in scris și expune in fața acestuia opinia sa motivata, care se consemneaza 

in procesul-verbal al ședintei. 

 Art 196 (1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta 

sau emit dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 
a)consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 
Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in eel mult 10 zile lucratoare de la data 

adoptarii respectiv emiterii 

Art. 243 (1)SecretaruI general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 

conditiile legii, urmatoarele atributii: 

a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 

respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale 

consiliului judetean, dupa caz; 

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 



-Prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in 

administrația publica, republicata, care precizeaza: 

Art.(13) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, 

impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului 

public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de 

reglementarile in vigoare; 

-Prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) din Ordonanfa de Urgenfa nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codui administrativ, care precizeaza: 

Art. 129 (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de 

interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale 

administratiei publice locale sau centrale 

(14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia 

celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii 

stabilite prin lege 

-si poate fi supus spre dezbatere.  

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red. B.S/Ds.1.A.2/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 126723/ 09.04.2021 
 

 

 

 

CĂTRE 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA ECONOMICĂ-TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE 

           

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG 

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată v-a fost transmis 

pe e-mail proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale în sensul 

anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 

datorate bugetului local, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.  

Vă rugăm ca până la data de 12.04.2021 să le depuneți la Secretarul General 

al Municipiului Bacău. 

 

 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                              SECRETARUL GENERAL  

   LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                              AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                  NICOLAE - OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 126721/ 09.04.2021 

                               

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale în sensul 

anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 

31.03.2020 datorate bugetului local 

 Impozitele și taxele locale constituie sursă importanta de venituri, utilizate 

pentru acoperirea cheltuielilor publice a căror finanțare se asigură de la bugetul 

local, în condițiile legii. 

Nivelul impozitelor și taxelor constituie un aspect esențial de care depinde 

consimțământul la plata acestora și gradul de civism fiscal, cu impact direct asupra 

gradului de evaziune fiscală și asupra gradului de încasare a veniturilor bugetului 

local. 

 Prin Ordonanța de Guvern nr.69 din 14.05.2020 se institiue cadrul legal 

general de acordare a unor facilități fiscale atât pentru persoane juridice cât și pentru 

persoane fizice în sensul scutirii de la plata majorărilor de întârziere. 

În contextul în care pandemia de COVID-19 a generat dificultăţi de natură 

financiară pentru majoritatea întreprinderilor trebuie avut în vedere faptul că 

neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar putea aduce prejudicii 

bugetului local ca urmare a încetării activităţii unor contribuabili. Totodată, este 

necesară prevenirea acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul general 

consolidat,și acordarea unui sprijin în vederea asigurării continuităţii pachetului de 

măsuri fiscale adoptat anterior prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020. 

Pentru aceasta, au fost create pârghii la dispoziția consiliilor locale de acordare a 

unor facilitati fiscale, în cazul de față acestea făcând referire la anularea majorărilor 



de întârziere în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 datorate 

bugetului local.   

Fată de cele prezentate, vă rog să hotărâți. 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.O.P, B.S/Ds.1.A.2/ex.1  



 

DIRECŢIA ECONOMICĂ – impozite și taxe 

Nr. 125535 din 06.04.2021            Aprob, 

                     PRIMAR, 

                                                                          Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 

 

 

R E F E R A T 

 

cu propunere privind emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local referitore la acordarea 

unor facilități fiscale în sensul anulării majorărilor de întârziere în cazul obligațiilor 

bugetare restante  la data de 31.03.2020 datorate bugetului local  

  

  

 

În conformitate cu prevederile : 

-  OUG nr.69 din 14.05.2020 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale ; 

- OUG 19 din 25.03.2021 privind unele măsuri fiscale și modificarea și completarea unor 

acte normative în domeniul fiscal; 

- Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal; 

- Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

 - OUG nr. 57/2019,  art.87, art.129 pct.4 lit.c privind Codul administrativ; 

 Prin Ordonanța de Guvern nr.69 din 14.05.2020 se institiue cadrul legal general de 

acordare a unor facilități fiscale atât pentru persoane juridice cât și pentru persoane fizice în 

sensul scutirii de la plata majorărilor de întârziere. In art.XVII se prevede anularea accesoriilor în 

cazul obligațiilor restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local cu precizarea că aplicarea 

este opțională și se face printr-o procedură aprobată prin Hotărâre de Consiliul Local. Aceste 

facilităâi au fist deja aprobate în anul 2020 în baza HCL 107/2020 dar aveau termen limită data 

de 15.12.2020.  

Prin OUG 19 din 25.03.2021 se prelungește termenul de depunere a cererii de anulare a 

accesoriilor până la data de 31.01.2022 

 Justificarea aplicării la nivelul Municipiului Bacău a prevederilor OG 69/2020, 

modificată prin OG 19/2021 este următoarea : 

În cazul scutirii de la plata creanțelor accesoriilor această facilitate va contribui la 

încasarea voluntară a creanțelor bugetare principale restante, cu atât mai mult cu cât în anul 2020 

activitatea de executare silită a acestora a fost suspendată pe o perioadă de 9 luni și în continuare 

va fi dificil de aplicat în contextul general al scăderii economice.  

În vederea prelungirii aplicării unor măsuri fiscale benefice mediului de afaceri în 

contextul în care pandemia de COVID-19 a generat dificultăţi de natură financiară pentru 

majoritatea întreprinderilor, acestea confruntându-se în această perioadă cu o lipsă severă de 

lichiditate, 

  ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar putea 

aduce prejudicii bugetului local ca urmare a încetării activităţii unor contribuabili, 

  luând în considerare necesitatea atât a susţinerii resurselor financiare ale contribuabililor, 



cât şi a asigurării încasării unor sume certe şi periodice la bugetul local, 

  având în vedere necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la 

bugetul general consolidat, 

  în vederea susţinerii conformării la plată şi menţinerii lichidităţilor financiare pentru 

revitalizarea activităţii contribuabililor, ca efect al crizei sanitare, 

  ţinând cont de faptul că un număr semnificativ de contribuabili şi-au manifestat intenţia de a 

beneficia de măsura anulării accesoriilor, condiționată de plata debitelor restante, 

  în vederea asigurării continuităţii pachetului de măsuri fiscale adoptat anterior prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările 

ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea 

unor termene, cu modificările ulterioare, având în vedere perpetuarea crizei sanitare, evoluţia 

imprevizibilă a pandemiei în perioada următoare, prelungirea stării de alertă, context în care 

afacerile sunt în continuare afectate. 

Potrivit prevederilor art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în 

cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune 

adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, 

proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de 

reglementările în vigoare. 

Având în vedere baza legală invocată precum și justificarea economică, vă rugăm să 

aprobați    inițierea unei Hotărâri de Consiliul Local privind anulării majorărilor de întârziere 

în cazul obligațiilor bugetare restante  la data de 31.03.2020 datorate bugetului local al 

Municipului Bacău. Procedura de acordare este prevăzută în anexa nr.1. 

 

 

 

 

Director executiv adjunct, 

Tiberiu Ciobanu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ – impozite și taxe 

Nr. 125541 din 06.04.2021        

 

 

Raport de specialitate 
 

al compartimentului de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacău  

la proiectul de hotărâre cu propunere privind acordarea unor facilități fiscale în sensul 

anulării majorărilor de întârziere în cazul obligațiilor bugetare restante  la data de 

31.03.2020 datorate bugetului local  

  

  

 

În conformitate cu prevederile : 

-  OUG nr.69 din 14.05.2020 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale ; 

- OUG 19 din 25.03.2021 privind unele măsuri fiscale și modificarea și completarea unor 

acte normative în domeniul fiscal; 

- Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal; 

- Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

 - OUG nr. 57/2019,  art.87, art.129 pct.4 lit.c privind Codul administrativ; 

 Prin Ordonanța de Guvern nr.69 din 14.05.2020 se institiue cadrul legal general de 

acordare a unor facilități fiscale atât pentru persoane juridice cât și pentru persoane fizice în 

sensul scutirii de la plata majorărilor de întârziere. In art.XVII se prevede anularea accesoriilor în 

cazul obligațiilor restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local cu precizarea că aplicarea 

este opțională și se face printr-o procedură aprobată prin Hotărâre de Consiliul Local. Aceste 

facilităâi au fist deja aprobate în anul 2020 în baza HCL 107/2020 dar aveau termen limită data 

de 15.12.2020.  

Prin OUG 19 din 25.03.2021 se prelungește termenul de depunere a cererii de anulare a 

accesoriilor până la data de 31.01.2022 

 Justificarea aplicării la nivelul Municipiului Bacău a prevederilor OG 69/2020, 

modificată prin OG 19/2021 este următoarea : 

În cazul scutirii de la plata creanțelor accesoriilor această facilitate va contribui la 

încasarea voluntară a creanțelor bugetare principale restante, cu atât mai mult cu cât în anul 2020 

activitatea de executare silită a acestora a fost suspendată pe o perioadă de 9 luni și în continuare 

va fi dificil de aplicat în contextul general al scăderii economice.  

În vederea prelungirii aplicării unor măsuri fiscale benefice mediului de afaceri în 

contextul în care pandemia de COVID-19 a generat dificultăţi de natură financiară pentru 

majoritatea întreprinderilor, acestea confruntându-se în această perioadă cu o lipsă severă de 

lichiditate, 

  ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar putea 



aduce prejudicii bugetului local ca urmare a încetării activităţii unor contribuabili, 

  luând în considerare necesitatea atât a susţinerii resurselor financiare ale contribuabililor, 

cât şi a asigurării încasării unor sume certe şi periodice la bugetul local, 

  având în vedere necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la 

bugetul general consolidat, 

  în vederea susţinerii conformării la plată şi menţinerii lichidităţilor financiare pentru 

revitalizarea activităţii contribuabililor, ca efect al crizei sanitare, 

  ţinând cont de faptul că un număr semnificativ de contribuabili şi-au manifestat intenţia de a 

beneficia de măsura anulării accesoriilor, condiționată de plata debitelor restante, 

  în vederea asigurării continuităţii pachetului de măsuri fiscale adoptat anterior prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările 

ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea 

unor termene, cu modificările ulterioare, având în vedere perpetuarea crizei sanitare, evoluţia 

imprevizibilă a pandemiei în perioada următoare, prelungirea stării de alertă, context în care 

afacerile sunt în continuare afectate. 

Potrivit prevederilor art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în 

cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune 

adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, 

proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgență prevăzută de 

reglementările în vigoare. 

Proiectul privind acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării majorărilor de 

întârziere în cazul obligațiilor bugetare restante  la data de 31.03.2020 datorate bugetului 

local al Municipului Bacău de a fost elaborat cu respectarea prevederilor legale și prin urmare îl 

avizăm favorabil și poate fi supus dezbaterii Consiliului Local Bacău.  

 

 

 

Director executiv adjunct, 

Tiberiu Ciobanu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU                                                 

MUNICIPIUL BACĂU 

 

 

 

                                                                                       Anexa  la HCL nr. 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

PROCEDURA DE ACORDARE A ANULĂRII ACCESORIILOR ÎN CAZUL 

OBLIGAȚIILOR BUGETARE RESTANTE  

LA 31 MARTIE 2020 DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 

BACĂU 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                    DIRECTOR EXECUTIV 

ADJUNCT 

LUCIAN –DANIEL STANCIU-VIZITEU                       TIBERIU CIOBANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Dispoziții generale 

 

(1) Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor persoane fizice, persoane 

juridice, indifferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, 

personae fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii 

libere, instituții publice care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale 

restante administrate de organul fiscal local al municipiului Bacău. 

(2) 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 data de 

31 martie 2020, inclusiv amenzi precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada 

cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind 

unele măsuri economice şi fiscal-bugetare şi data de 31 martie 2020 inclusiv. Sunt considerate 

obligații bugetare principale restante și obligațiile bugetare principale datorate de debitorul aflat 

în insolventă pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 martie 2020 inclusiv, 

independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor. 

  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 la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi diferenţele de obligaţii bugetare principale 

aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal 

local prin decizie de impunere emisă şi comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei 

hotârâri de consiliu local, ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a verificării situaţiei fiscale 

personale; 

  c) obligaţiile 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 

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 între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 

                 (3) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv: 

  a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi 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 data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la 

această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar 

nu mai târziu de data de 31.01.2022 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după 

caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. 

  (5) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele 

suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea tuturor 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. 

 



2. Obiectivul și scopul procedurii 

Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata 

obligațiilor bugetare, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea arieratelor la bugetul local, 

precum și de respectare a egalității de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a 

criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale. 

 

3. Durata aplicării procedurii 

 

Prezenta procedură se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii până la data de 31 

ianuarie 2022 inclusiv. 

 

4. Condițiile de anulare a accesoriilor 

 

4.1. Se anulează accesoriile aferente obligațiilor bugtare principale, restante la data de 31 

martie 2020 inclusiv dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții : 

a) toate obligaţiile bugetare principale, inclusiv amenzi 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 şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii 

de anulare a accesoriilor inclusiv; 

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

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

inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi 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 conform Titlului IX din Legea 207/2015 

privind Codul fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această 

condiție se consider 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 condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, sub 

sancţiunea decăderii. 

  4.2. Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale 

administrate de organul fiscal local cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi 

individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării 

situaţiei fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu 

local sau începute după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu local, dar nu mai 

târziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspecţia fiscală se finalizează, 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 art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la 

art. 156 alin. (1) din aceeaşi lege; 

  b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 

ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere 

dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022 inclusiv. 

Toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului articol şi care au fost stinse după data 



intrării în vigoare a prezentei hotărâri de consiliu local se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

5. Modalitatea de implementare a procedurii 

 

Contribuabilii interesați pot depune o cerere de anulare a accesoriilor, până cel târziu 

la data de 31 ianuarie 2022 după îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la punctul 4. 

Cererea se depune la registratura deschisă la sediul organului fiscal local respectiv Direcția 

Economică – impozite și taxe locale sau pe email taxe-impozite@primariabacau.ro.  

În termen de maxim 10 zile lucrătoare salariații cu atribuții atât în stabilire cât și 

executare silită vor analiza dacă impozitele și taxele locale aflate în evidența fiscală sunt stabilite 

în mod corect, dacă contribuabilul are depuse toate declarațiile fiscale, dacă nu există litigii sau 

sume pentru care s-a solicitat suspendarea fie a unor decizii de impunere fie a executării silite.  

În cazul în care se constată neconcordanțe în evidențele fiscale contribuabilul este 

înștiințat de îndată pentru a se prezenta la sediul organului fiscal local în vederea clarificăriilor 

necesare. În acest caz soluționarea cererii de anulare a accesoriilor va avea termen maxim de 30 

de zile. 

In urma analizei efectuate, se va întocmi în comun de către salariații cu atribuții de 

stabilire cât și de executare silită persoane fizice sau juridice o decizie de acordare/neacordare a 

anulării accesoriilor. Decizia se aprobă la nivelul organului fiscal local de către conducătorul 

acestuia, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin Hotărâre de Consiliu Local. 

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

207/2015 referitor la comunicarea actelor administrative fiscale. 

Decizia poate fi contestată de către contribuabili la organul fiscal local potrivit art. 

268-271 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Decizia privind 

aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIUL BACĂU 

Direcția economică – impozite și taxe locale 

Str. Vasile Alecsandri nr.63 

Codul de identificare fiscală: 4278337 

Nr. 

 

DECIZIE 

 

privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor 

 

 

  Având în vedere : 

- Cererea nr……. din data …….. privind contribuabilul  

persoană fizică : Nume prenume………..……, domiciliul……….….…., 

CNP…………..….. 

 persoana juridică : Denumirea societății …………..…, sediul…………….., 

CIF………...….. 

- Prevederile OUG nr.69 din 14.05.2020 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale; 

- Prevederile OUG 19/2020 ; 

- Prevederile HCL nr............. / .............. 

Se aprobă/respinge cererea de anulare a accesoriilor reprezentând : 

   

Tip impozit/taxă Accesorii (lei) 

  

  

  

  

Total  

   

Anularea accesoriilor operează la data îndeplinirii de către contribuabil a 

obligațiilor de plată prevăzute la Anexa 1 pct.4, din HCL nr..…/…... 

Respingerea cererii este motivată de 

………………………………………………….. 

Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie conf. art.270 

din Legea 207/2015, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local 

emitent. 

 

 
Director executiv adjunct,  Compartiment stabilire, impunere PF/PJ, Compartiment Executare silită 

PF/PJ 

(nume, prenume, semnătura) (nume, prenume, semnătura)  (nume, prenume, semnătura) 

 

 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 

Contribuabil/Reprezentant/Imputernicit/… ……………………………….. 

CNP/CIF ……………………….  , B.I./C.P.I./C.I. seria . . .  nr. . . . . . . . . . . .  



Semnatura contribuabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Data . . . / . . . / . . . . . . . sau 

Nr. și data confirmarii de primire: 

*Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului ( UE ) 2016/679.  

Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul ( UE 

) 2016/679. 

 

Director executiv adjunct, 
 

       Tiberiu Ciobanu 


