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Procedura de anulare a accesoriilor  

aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 

inclusiv,  datorate bugetului local al municipiului Alexandria 
 

 

ART. 1 

   Sfera de aplicare 

    (1) Prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile bugetare administrate de organul 

fiscal local. 

    (2) Prin obligaţii bugetare administrate de organul fiscal local se înţelege obligaţii 

fiscale principale reprezentând impozite, taxe şi alte sume datorate bugetului local, 

precum şi obligaţii accesorii aferente acestora. 

    (3)  Debitorii ce pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură sunt : 

debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică care la 

data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate 

de organul fiscal local sub un milion lei; 

   (4) În categoria debitorilor prevăzuţi la alin. (3) se includ şi  debitorii aflaţi în procedura 

insolvenţei ori aflaţi în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare; 

   (5) Prin obligatii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se intelege 

obligatii bugetare, inclusiv amenzi pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata 

pana la 31 decembrie 2018 inclusiv. 

 

ART. 2 

    Obiectul facilităţilor fiscale 

    (1)  Organul fiscal local acordă următoarele facilităţi fiscale: 

    a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii 

certificatului de atestare fiscală, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor 

sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, 

pentru debitorii care notifică organul fiscal ; 

    b)  anularea obligaţiilor de plată accesorii. 

    (2) Majorarile de intarziere calculate la obligatiile bugetare principale restante la data 

de 31.12.2018, inclusiv fac obiectul facilitatilor fiscale acordate prin prezenta procedura. 

         

   (3) Obligaţiile de plată accesorii prevăzute la alin. (2) sunt aferente: 

  a) obligaţiilor bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 

31 decembrie 2018 inclusiv; 

  b) obligaţiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declaraţie 

rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare 

datei de 31 decembrie 2018 inclusiv. 



ART. 3 

    Procedura de acordare a amânării la plată 

    (1) Debitorii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată 

accesorii prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la 

prezenta procedură, astfel: 

         a) la registratura organului fiscal local; 

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

         c) prin intermediul e-mailului institutiei – “ primalex@alexandria.ro ”   

     Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente: 

    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale 

reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul 

fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, 

inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii; 

    b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată 

accesorii ; 

    c)   data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/ 

împuternicitului. 

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

    a) analiza îndeplinirii de către debitor a obligaţiilor declarative până la respectiva dată. 

În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul 

fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

    b)  efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea 

stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea 

facilităţii fiscal; 

    (3) După depunerea notificării, organul fiscal elibereaza din oficiu debitorului 

certificatulde atestare fiscală. 

    (4) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor existente în evidenţa 

creanţelor fiscale ale organului fiscal. 

    (5)  Debitorul are obligatia de a clarifica cu organul fiscal eventualele neconcordanţe 

cu privire la obligatiile bugetare, ce constituie obiectul acordarii facilitatii fiscale . 

    (6)  Organul fiscal emite decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii 

prevăzută în anexa nr.2  la prezenta procedură, ori, după caz, decizie de respingere a 

notificării prevăzută în anexa nr.3 la prezenta procedură, dacă debitorul nu se încadrează 

în prevederile prezentei proceduri. 

    (7)  De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, 

pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată: 

    a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită; 

    b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor 

sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, după caz. 

    (8)  Debitorii care au notificat organul fiscal si au infiintate popriri la data intrarii in 

vigoare a prezentei hotarari, de catre organul de executare fiscala, asupra 

disponibilitatilor banesti, pot efectua plata sumelor inscrise in adresele de infiintare a 

popririi din sumele indisponibilizate.Aceste prevederi sunt aplicabile si pentru popririle 

infiintate intre data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si data de 15 decembrie 2019. 
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     (9)  În situaţia în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la 

data de 15 decembrie 2019 inclusiv, organul fiscal emite şi comunică decizia de pierdere 

a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii,prevăzută în anexa nr. 4 

la prezenta procedură. 

    (10) Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată 

accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obţinerea efectelor prevăzute la alin. (7). 

 

 ART. 4 

    Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii 

    (1) Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către 

cei care au notificat organul fiscal, în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform 

modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură, depusă la registratura organului 

fiscal local, comunicată prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire 

sau transmisă prin intermediul e-mailului institutiei  “primalex@alexandria.ro”. Cererea 

poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 

15 decembrie 2019 inclusiv. 

    (2)  Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puţin următoarele: 

    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale 

reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul 

fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, 

inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii; 

    b)  obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plată accesorii, cu precizarea 

facilităţilor fiscale solicitate; 

    c)  data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/ 

împuternicitului. 

    (3)  Pentru a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, debitorul poate 

depune o singură cerere pentru toate situaţiile . 

    (4)  Accesorile aferente obligatiilor bugetare principale datorate bugetului local, 

restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anuleaza daca sunt indeplinite 

cumulativ urmatoarele conditii: 

    a) toate obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, 

administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana 

la data de 15 decembrie 2019 inclusiv ; 

    b) sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege toate obligatiile bugetare 

principale si accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plata cuprinse 

intre data de 1 ianuarie 2019 si 15 decembrie 2019 inclusiv pana la data depunerii cererii 

de anulare a accesoriilor; 

    c) debitorul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale,pana la data depunerii cererii de 

anulare a accesoriilor.Aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care, pentru 

perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin 

decizie, de catre organul fiscal local; 

    d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod 

corespunzator a conditiilor prezentate la lit.a) – c), dar nu mai tarziu de 15 decembrie 

2019 inclusiv, sub sanctiunea decaderii. 



    (5)De la data inregistrării cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal local: 

    a)  analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute in prezenta procedura. 

    b) emite decizia de anulare a obligaţiilor 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. 

 

    ART. 5 

    Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor 

    (1)  Notificarea depusă poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens 

a unei cereri la organul fiscal. 

    (2)  Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea 

în acest sens a unei cereri la organul fiscal.  

 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta, 

Consilier 

Silvia Cobarlie 


