
  ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTARARE 

 

 

PRIVESTE: Instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a   

         accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data          

     de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului      

     Alexandria     

 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere : 

-  referatul de aprobare nr.24146/31.10.2019 a Primarului municipiului Alexandria; 

-  raportul de specialitate nr.24147/31.10.2019 al Directiei Impozite si Taxe Locale; 

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 

-  prevederile O.G.nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale; 

- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În baza prevederilor art.129, alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.c), art.139, 

alin.(3) lit.c), si ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ al Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
   

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale 

restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului 

Alexandria in conditiile “Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor 

bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al 

municipiului Alexandria. 

Art. 2. Se aprobă Procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 

principale restante la 31 decembrie 2018 conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 



Art. 3. Se aprobă formularele care vor fi utilizate pentru aplicarea prezentei Hotărâri  

conform Anexelor nr.1,2,3,4,5,6 și 7 la Procedura de anulare a accesoriilor aferente 

obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului 

local al municipiului Alexandria. 

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 

municipiului Alexandria, Directiei Impozite si Taxe Locale, Directiei Juridic Comercial, 

pentru luare la cunostinta si masuri de punere in aplicare. 

           

 

 

 Presedinte de sedinta,                                              Contrasemneaza : 

         Consilier,                                                             Secretar 

               Silvia Cobarlie                                              Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. 337/31.10.2019 



 
                                                                                      

 

                                                                                  

 
 
 

 

Nr………./…………..2019        Anexa nr.1 la Procedura 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        NOTIFICARE 

     privind intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii 

 

 

 
 

 
         Subsemnatul       Contribuabilul PF /      Imputernicit ………………………….……………………………..., 

legitimat prin B.I./C.I./Pasaport serie …, nr.  ……………, CNP*…………………………., judet   …..…….............., 

loc.  …………………., cod postal  ……………, sector …., str. ……………………………, nr.  …………….......…,  

bloc ……, scara ….., etaj ……, ap ……., tel …………….., fax ……………., adresa de  e-mail …………………....., 

         Contribuabilul    (PJ/alte entitati fara personalitate juridica)  ……………………………………………...., 

Codul de identificare fiscala * …………………………, judet ………………., loc. …………………….., cod postal 

………………, sector …..., str. …………………..…...…………….., nr. ….., bloc ……, scara ……., etaj ….., ap 

……., tel. ……………………….., fax ………….…....., adresa de e- mail …………………………, inregistrat la 

Registrul comertului …………….….., la nr. ……………..…., cont IBAN 

………………………………………………..…….……………………………….………………………………..., 

deschis la ………………………………………….., 

          In temeiul prevederilor cap. II din Ordonanta Guvernului nr. 6 /2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si 

ale HCL nr…….../………2019 privind “Procedura de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale 

restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Alexandria”, 

         solicit amanarea la plata a accesoriilor aferente obligatiilor principale restante la 31.12.2018, in vederea anularii 

acestora. 

          Totodata, ma angajez sa colaborez cu organul fiscal in vederea clarificarii situatiei mele fiscale sau a persoanei 

juridice pe care o reprezint, respectiv sa indeplinesc conditiile in termenele prevazute in HCL nr….../………… 2019 

pentru a beneficia de anularea la plata a sumelor amanate. 

          In cazul in care nu ma voi incadra in conditiile impuse prin H.C.L.nr……/……………..2019, am luat act ca 

organul fiscal va proceda la respingerea notificarii din oficiu, nemaifiind necesara prezenta mea la sediul institutiei in 

vederea audierii.  

 

 

 

 

Reprezentant, 

Numele si prenumele…………………………………….. 

Calitatea ………………………………..………………… 

Semnatura ……………………………………….………. 

 

 

 

 

 

 

-------- 
*)Se vor completa : codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala,dupa caz) etc.  
 



 
 

 

 

 

Nr. __________/________2019                                                                                 Anexa nr.2  la Procedura 

 

 

DECIZIE 

de amânare la plată a accesoriilor 

 

 

 
Denumirea/Numele și prenumele ............................................................................................................. 

Adresa ........................................................................................................................................................ 

Alte date de identificare ale debitorului:CIF/CNP.................................................................................... 

 

       În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi  

fiscale și ale HCL nr......../.......2019, privind aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente 

obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv,  datorate bugetului local al 

Municipiului Alexandria 

      având în vedere Notificarea nr. ................... din data de ...../....../2019, înregistrată la organul fiscal cu  

nr. ..................... din data de ........../..........2019, precum și Certificatul de atestare fiscală 

nr.................../...............................2019, luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de  

HCL nr........../.................2019, se emite următoarea decizie: 

          Se acordă amânarea la plată a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 

31.12.2018, în sumă totală de ...................  lei, la care se adauga accesoriile aferente acestor obligatii , 

calculate pe anul curent pana la achitarea integrala a obligatiilor bugetare restante, reprezentând: 

 

                                                                                                                                             — lei — 

Nume Tip Taxa Categorie Data Scadenta Suma 

 

    

    

    

    

    

    

    

Total general  

 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în 

temeiul 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 fata de dumneavoastra , de la data comunicarii acesteia 

potrivit art.47 din Legea nr.207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

    Conducătorul unităţii fiscale 

    Numele şi prenumele .............................................................. 

    Semnătura şi ştampila unităţii ................................................ 

 
 

 

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. 



 
                                                                                          
 

                                                                                 
 
 

 

Nr............../...................2019                                                                                   Anexa nr.3  la Procedura 

       

 

 

DECIZIE 

de respingere a notificării 

 
 

 

 

 
Denumirea/Numele și prenumele ............................................................................................................. 

Adresa ........................................................................................................................................................ 

Alte date de identificare ale debitorului:CIF/CNP.................................................................................... 

 

 

 

       În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi 

fiscale şi ale H.C.L. nr…………/……………2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de 

plată accesorii  aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate 

bugetului local al municipiului Alexandria. 

       având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ..............., înregistrată la organul 

fiscal cu nr. ............... din data de .............................., 

      luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de H.C.L nr…………/…………2019 

pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii  aferente obligaţiilor bugetare 

principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Alexandria, 

    se respinge notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii. 

 

    Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră: 

    ............................................................................ 

 

    Temeiul de drept: 

    ............................................................................ 

 

    Menţiuni privind audierea debitorului: 

    ............................................................................ 

  Prezenta decizie produce efecte juridice fata de dumneavoastra , de la data comunicarii acesteia potrivit 

art.47 din Legea nr.207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

    Conducătorul unităţii fiscale 

    Numele şi prenumele …................................................... 

    Semnătura şi ştampila unităţii ......................................... 

 

 

 

 

 
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. 



 
 

 
 

Nr.............../.......................2019                                                                                Anexa nr.4  la Procedura 

 

 

 

 

DECIZIE 

de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii 

 

 

 
 

 
Denumirea/Numele și prenumele ............................................................................................................. 

Adresa ........................................................................................................................................................ 

Alte date de identificare ale debitorului:CIF/CNP.................................................................................... 

 

      În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, privind instituirea unor facilităţi 

fiscale şi ale HCL nr………./…………………..2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor 

de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, datorate 

bugetului local al municipiului Alexandria, vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de 

amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ................... din data de ....................., şi-a pierdut valabilitatea, 

începând cu data de ......................... 

    Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de ....................... lei. 

 

    Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii: 

    ............................................................................................................................................................ 

    Temeiul de drept: 

    .............................................................................................................................................................. 

    Consecinţele pierderii valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii: 

    ............................................................................................................................................................. 

    Menţiuni privind audierea debitorului: 

    ............................................................................................................................................................. 

      Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul 

prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul 

fiscal emitent al deciziei. 

    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit 

art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

    Conducătorul unităţii fiscale 

    Numele şi prenumele ...................................................... 

    Semnătura şi ştampila unităţii ........................................ 

 

 

 

 

 

 
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. 

 



                                                                                    
                                                                                                                                           
                                                              

 

                                                                                          
 
 

 

Nr……………/……………2019                                                                              Anexa nr.5  la Procedura 

 

 

 

 

 

 

 

Cerere de anulare a accesoriilor 

 

 

 

 

 
 

              Subsematul  □  Contribuabilul  PF/ □ imputernicit ……………………………………….., 

legitimat prin B.I./C.I./Pasaport serie ….. nr……..…….., CNP *……………………………………, 

judet…………..……….……, loc…………………………….., cod postal………….., sector……., 

str………………..……………………, nr..........., bloc……...…, scara..……, etaj…..…, ap…..…, 

tel………….……………., fax…………………………….., adresa de e-mail………….……………..., 

           Contribuabil (PJ/alte entitati fara personalitate juridica)……………………………………….... 

……………………………………, Codul  de identificare  fiscala *…………………………………………., 

judet…………………….., loc……………………………….., cod postal…………….…, sector…….., 

str  …………………………, nr …., bloc  …., scara ……, etaj   ……, ap ….. , tel…….………………. 

fax  …………………,     adresa de e-mail   ………………………..………………,     inregistrat  la 

Registrul comertului………….la nr………………, cont IBAN………………….……………………..,   

deschis la …………………………………………,   

in temeiul prevederilor cap.II din Ordonanta Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati 

fiscale  si ale HCL nr…….…./………..2019  pentru aprobarea „Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată 

accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate 

bugetului local al municipiului Alexandria”, solicit anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare 

restante la data de 31.12.2018 datorate bugetului local, in suma de ……………….lei, ca urmare a faptului 

ca am indeplinit conditiile in termenele prevazute in HCL nr………/……….2019. 

          In cazul in care nu ma voi incadra in conditiile impuse prin H.C.L.nr…………/…………2019 am 

luat act ca organul fiscal va proceda la respingerea cererii de anulare a accesorilor, din oficiu, nemaifiind 

necesara prezenta mea la sediul institutiei in vederea audierii.  

 

 

 

 

Contribuabil/Reprezentant legal/Imputernicit  

Numele şi prenumele ............................................... 

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

 

 

 

 

 

 

-------------- 
*Se vor completa :codul de identificare fiscala(codul numeric personal ,numarul de identificare fiscala,dupa caz)etc 



 
 

 
 

 

 

Nr. __________/________2019                                                                              Anexa nr.6  la Procedura 

 

 

 
 

DECIZIE  

de anularea anumitor obligatii fiscale accesorii 

 
 

 

   

Denumirea/Numele și prenumele debitorului: .......................................................................................... 

Adresa: ...................................................................................................................................................... 

Alte date de identificare ale debitorului : CIF/CNP................................................................................... 

         

            În temeiul prevederilor  cap.II din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 din 31 iulie 2019 privind 

acordarea unor facilitati fiscale și a H.C.L. ........../..........2019, privind aprobarea procedurii de anulare 

a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv,  

datorate bugetului local al Municipiului Alexandria , luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile 

prevazute in H.C.L.nr........./............2019, se anuleaza accesoriile aferente obligațiilor bugetare 

principale restante până la data de 31.12.2018, la care s-au adaugat accesoriile aferente acestor 

obligatii, calculate pe anul curent pana la achitarea integrala a obligatiilor bugetare restante, conform 

tabelului. 

                                                                                                                                                     - lei  - 
 

   

Nume Tip Taxa Categorie Data Scadenta Suma 

    

    

    

    

    

    

    

Total general  
 

   

           Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 și art. 

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 sancţiunea decăderii. 

         Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 

          Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră, de la data comunicării 

acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

    Conducătorul unităţii fiscale 

    Numele şi prenumele ...................................................... 

    Semnătura şi ştampila unităţii ........................................ 

 

 

 

 
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. 



                                                                                    
                                                                                                                                           
                                                              

 

 
 
 

 

Nr. ________ /__________2019                                                                                   Anexa nr.7  la Procedura 
 

 

 

                      DECIZIE 

de respingere a cererii de anulare  a accesoriilor 

 

 

 
 

Denumirea/Numele și prenumele debitorului: .......................................................................................... 

Adresa: ...................................................................................................................................................... 

Alte date de identificare ale debitorului : CIF/CNP................................................................................... 

 

 In temeiul prevederilor cap.II din Ordonanta Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati  

fiscale si ale HCL nr………/2019 privind aprobarea procedurii de acordare a accesoriilor aferente 

obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al 

municipiului Alexandria, având in vedere Cererea de anulare nr………….din data de ……./…..…./2019, 

înregistrata la organul fiscal cu nr……………din data de ……../……../2019 , luând în considerare că nu 

sunt îndeplinite conditiile prevazute in procedura din anexa la HCL nr……../……../2019, va comunicam că 

se respinge cererea de anulare  a sumelor reprezentând accesorii  . 

 Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligatiilor accesorii: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 Temeiul de drept : 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 Mentiuni privind audierea debitorului 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, potrivit prevederilor art.268 și 269 din 

Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare, in 

termenul prevazut de art.270 al aceluiasi act normativ, sub sanctiunea decaderii.  

            Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 

 Anexe:…………………………………………………………………………………….…………… 

Prezenta decizie produce efecte juridice fata de dumneavoastra , de la data comunicarii acesteia 

potrivit art.47 din Legea nr.207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

  

             Conducatorul unitatii fiscale 

             Numele si prenumele………………………………….….. 

  Semnatura si stampila unitatii………………….…………. 

 

 

 
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. 

 

 

 

Presedinte de sedinta, 

Silvia Cobarlie 



JUDETUL TELEORMAN                                                                                      Anexa  

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                               la H.C.L.nr. 337/31.10.2019 

DIRECTIA  IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

Nr............../31.10.2019 

                   
 

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 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

PRIVESTE:   Instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a   

                   accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data          

                      de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului              

            Alexandria 

 

1) Necesitatea proiectului 

Prin  Referatul de aprobare nr.24146/24.10.2019, domnul primar Victor Dragusin 

propune elaborarea de catre  Directia  Impozite si Taxe Locale a unui proiect de hotarare 

cu privire la acordarea unor facilităţi fiscale. 

Potrivit prevederilor art.32 din Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor 

facilități fiscale, Consiliul local poate adopta o hotarare cu privire la instituirea unor 

facilitati fiscale si o procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor fiscale 

principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local de către 

contribuabili de pe raza municipiului Alexandria.  

Prin hotărârea prevăzută mai sus, consiliul local aprobă si procedura de acordare a 

anulării accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 

31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Alexandria. 

Scopul promovării acestei hotărâri este determinat de stimularea conformării 

contribuabililor la plata obligațiilor fiscale, prin sprijinirea contribuabililor aflati in 

dificultate. 

 

 

2) Oportunitatea proiectului    

Prin acest act normativ s-a propus instituirea unei măsuri de acordare a unei 

facilităţi fiscale prin care se urmăreşte stimularea achitării voluntare de către contribuabili 

a obligaţiilor de plată restante la buget, maximizarea încasărilor bugetare, stimularea 

mediului economic şi, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care 

beneficiază întreaga societate. 

În scopul prevenirii acumulării de noi datorii la bugetul local, pentru a stimula 
achitarea voluntară de către contribuabili a obligaţiilor de plată restante şi pentru 

maximizarea încasărilor la bugetul local, propunem spre aprobare prezentul proiect de 

hotărâre. 

De aceste facilitati pot beneficia toti contribuabilii persoane fizice, persoane 

juridice sau entitati fara personalitate juridica, care datoreaza obligatiile de plata 

mentionate, fara nici o discriminare, daca indeplinesc conditiile impuse de legislatie. 

 



 

3) Consideratii de ordin economic 

Facilitatile fiscale sunt mai eficiente decat procedura de executare silita, care 

reprezinta o modalitate de recuperare a creantelor ce presupune costuri suplimentare. 

Sunt masuri stimulative si la latitudinea contribuabililor care au potential de a indeplini 

conditiile impuse de lege pentru acordarea facilitatilor fiscale. 

Prin Ordonanța Guvernului nr.6 din 31.07.2019 s-a conferit posibilitatea unităților 

administrativ-teritoriale de instituire a unor facilități fiscale, de anulare a accesoriilor în 

cazul obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetelor 

locale.  

În cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici 

de 1 milion de lei, datorate bugetelor locale, prevederile ordonanței se aplică de către 

unitățile administrativ-teritoriale, opțional, dacă consiliul local stabilește, prin hotărâre, 

aplicarea acestor prevederi și aprobă procedura de acordare a anulării accesoriilor. 

Sfera de aplicare: 

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. 

În categoria debitorilor prevăzuţi mai sus se includ şi  debitorii aflaţi în procedura 

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

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. 

 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, propunem: 

Anularea accesorile aferente obligatiilor bugetare principale datorate bugetului 

local, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, 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. 



4) Consideratii de ordin juridic 

         Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentata pe 

prevederile urmatoarelor acte normative: 

 

 -  Ordonanţa Guvernului nr.6/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale; 

-  Procedura din 19 septembrie 2019 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,   

aprobată prin Ordinul nr. 3.126 din 19 septembrie 2019; 

          - Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

          - Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 
             

Prin prevederile art. 32 al Ordonanței nr.6/31.07.2019 privind instituirea unor 

facilități fiscale, se stabilește: 

”Art.32 – anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 

2018 datorate bugetelor locale. 

În cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai 

mici de 1 milion de lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se 

aplică de către unitățile administrativ teritoriale sau, după caz, subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale municipiului București, opțional, dacă consiliul local 

stabilește, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi. 

Prin hotărârea prevăzută la alin.(1) consiliul local aprobă și procedura de 

acordare a anulării accesoriilor.” 

 

       Fata de cele prezentate mai sus, am elaborat si fundamentat proiectul de hotarare 

prezentat, care, impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere  si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria.  
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare  privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea 

Procedurii de anulare a  accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale 

restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului  

Alexandria 

 

 

Având în vedere interesul general de susţinere a creşterii economice prin 

sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate, prin acest proiect de hotarare se propune 

instituirea unei măsuri de acordare a unei facilităţi fiscale si se urmăreşte stimularea 

achitării voluntare de către contribuabili (persoane fizice si juridice sau entitati fara 

personalitate juridica), care datoreaza obligatiile de plata a obligaţiilor de plată restante 

la buget, maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic şi, respectiv, 

diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate. 

Promovarea acestei hotarari are drept scop instituirea unor facilitati fiscale si 

aprobarea Procedurii de anulare a  accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale 

restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului  

Alexandria, daca indeplinesc conditiile impuse de legislatie.  

Are la baza prevederile art.32 din O.G. nr. 6/2019, care confera posibilitatea 

consiililor locale de a stabili aplicarea prevederilor actului normativ in cazul obligatiilor 

bugetare principale restante la data de 31.12.2018 mai mari sau mai mici de 1 milion lei 

si aprobarea procedurii de acordare a anularii accesoriilor aferente obligatiilor bugetare 

principale restante la data de 31.12.2018. 

 Detaliem mai jos aspecte din prevederile art.32 din O.G. nr. 6/2019 privind 

acordarea unor facilitati fiscale, astfel: 

“    Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante  la 31 decembrie 2018 

datorate bugetelor locale 

    (1)  În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai 

mici de 1 milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică 

de către unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale municipiului Bucureşti, opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin 

hotărâre, aplicarea acestor prevederi. 

    (2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi procedura de 

acordare a anulării accesoriilor.” 

 Directia Impozite si Taxe Locale, avand in vedere cele mentionate mai sus,  

propune spre analiza raportul  nr. 24147 din 24.10.2019 privind acordarea de facilitati 

fiscale (anularea majorari de intarziere calculate ca urmare a neplatii impozitelor 

aferente cladirilor, terenurilor intravilane si extravilane, mijloacelor de transport, taxelor 

speciale, de contribuabilii persoane fizice si juridice, etc). 



Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu 

prevederile art.136, alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de 

catre Directia Impozite si Taxe Locale a unui proiect de hotarare privind instituirea unor 

facilitati fiscale si aprobarea Procedurii de anulare a   accesoriilor aferente obligatiilor 

bugetare principale restante la data de 31.12.2018, datorate bugetului local al 

municipiului  Alexandria. 

 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre 

dezbatere si aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 

       

 

 

 

Primar, 

Victor Dragusin 
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