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JUDEȚUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
NR.28462/12.12.2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
 La proiectul de hotărâre cu privire la anularea creanţelor fiscale 
             mai mici de 40 de lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2019. 

 
 
 
 Executarea  silită a contribuabililor care au restanţe la bugetul local presupune o serie de 
cheltuieli materiale, de personal, cheltuieli poştale efectuate pentru comunicarea actelor administrative 
emise în vederea executării silite, care depăşesc valoarea de 40 de lei. 

În evidențele fiscale ale Municipiului Alexandria au fost identificate un  număr de 2147 roluri cu 
debite mai mici de 40 de lei. Pentru realizarea măsurilor necesare încasării acestor creanţe fiscale, 
cheltuielile de executare,  începând cu cele ce privesc comunicarea somaţiei până la cele de privesc 
măsurile de executare silită, respectiv poprire şi valorificare a bunurilor, depăşesc valoarea creanţei 
fiscale urmărite. De asemenea, modalităţile de executare a unei creanţe al cărui cuantum este sub 40 de 
lei sunt oarecum restrânse pentru organul de executare. 

Potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, creanţele fiscale restante administrate de 
organul fiscal local, aflate în sold la data de 31 decembrie, mai mici de 40 lei, se pot anula., plafonul 
aplicându-se totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. În cazul creanţelor fiscale 
administrate de organul fiscal local, prin hotărâre,  autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor 
fiscale care pot fi anulate. 

De aceea, în „virtutea principiului protecţiei debitorului”, propun spre aprobare anularea acestor debite 
mai mici de 40 de lei, care se ridică la suma de 10.164,74 lei, aferentă unui număr de 2147 roluri. 
 Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului propus, este fundamentată pe prevederile art. 

266 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, cu modifificările şi completările 

ulterioare, astfel: 

“ (1) În situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari 

decât creanţele fiscale supuse executării silite, conducătorul organului de executare silită poate aproba anularea 

debitelor respective. 

  (5) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal , aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai 

mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. 

  (6) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autoritățile deliberative pot 

stabili plafonul creanțelor ce pot fi anulate, care nu poate depăși limita maximă prevăzută la alin.(5). 

(7) Prevederile alin.(6) se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori aflate în sold la data de 

31 decembrie a anului.“ 

 Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 136, alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ al Romaniei, propun următorul proiect de hotarare : Aprobarea anulării creanţelor fiscale  

mai mici de 40 de lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2019. 

Proiectul de hotarare va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria. 

  
 

PRIMAR, 
Victor Drăgușin 


