
ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                                   H O T A R A R E 
                     privind rectificarea bugetului  local al comunei  Moviliţa pe anul       
                                                                    2020

Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de 6-08-2020 ,
Avand in vedere :
  -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului înregistrat sub nr.17P/28-07-2020 
-Contractul de finanțare 2020/17-07-2020 cu ADI Ialomița
-Adresa nr. 2635/16-07-2020a I.S.J. Ialomița
Analizând;
   -raportul compartimentului financiar contabil nr. 17CS/28-07-2020   
   -avizul comisiei de specialitate nr. 13/29-07-2020
In conformitate cu;
-prevederile art. 50 din  Legea 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare.
-prevederile    Legeii   bugetului de stat   nr.5/2020, 

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (4) lit. a) din OUG 57/2019 
actualizata privind  Codul Administrativ ;

                                              H O T A R A S T E :

Art 1-Se rectifică bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe  
         capitole,  titluri, articole de cheltuieli si subcapitole, pe anul 2020  conform anexei  care   
         face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2-Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare  
           care va  fi  comunicată prin grija secretarului comunei.
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                    CONTRASEMNEAZA  PENTRU  LEGALITATE 
 Drăghici Marian                                             SECRETAR GENERAL COMUNA MOVILIȚA
                                                                                                          Ana MIHULEAC 

NR.17
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  6-08-2020

 



    ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 17P/28-07-2020 
       

 
                                                REFERAT DE APROBARE 
                   la proiectul de hotărâre   privind  rectificarea bugetului  local al comunei  
                                                     Moviliţa pe anul    2020

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind  rectificarea bugetului local,  
are la baza prevederile art. 6 alin(3), art, 30 alin. (1) lit. C) si art. 32 alin (1) si (2) din Legea 
24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata si 
actualizata.
     Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare il constituie cu precadere respectarea prevederilor 
art. 50 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii 5/2020 privind bugetul de stat 
pe anul 2020, dat fiind faptul ca  au fost  alocate sume pentru școlă și iluminat public se impune 
rectificarea bugetului local.
  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind  rectificarea bugetului local si sa adoptati hotararea in forma prezentata.

         Anticipand solicitudinea dumneavoastra, va multumesc si va rog sa primiti stimati consilieri 
locali expresia consideratiei mele.

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                      Petre PETRE 
                                 



ROMANIA 
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL  LOCAL   MOVILIŢA 

                                              H O T Ă R Â R E
          privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  comunei
                                 Moviliţa pe trimestrul II al anului 2020

Consiliul local al comunei Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de  06-08-2020
Având în vedere:
 -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr. 18P/28-07-2020 
Analizând:
-raportul compartimentului de resort nr.  18CS/28-07-2020
-avizul nr. 14/29-07-2020 al comisiei de specialitate, 
În conformitate cu;
- prevederile Secţinii nr. 4, art.49, alin.12, respectiv art.57, alin 2-1 din Legea nr. 273/2006, 
actualizată a finanţelor publice locale şi  Legea   bugetului de stat   nr. 5/2020

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (4) lit. a) din Codul 
Administrativ aprobat prin OUG 57/2019 actualizata ,

                                                H O T Ă R A Ş T E;

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local  de venituri pe trimestrul II al anului 2020, conform   
             anexei  nr.1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

Art.2. Se aprobă execuţia bugetului local de  cheltuieli pe trimestrul  II al anului  2020,  conform  
            anexei nr. 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  

Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza primarul împreuna cu  
          compartimentul de specialitate si va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei .

 PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
                                                                                                 SECRETAR  GENERAL UAT
       Draghici Marian                                                                        Ana    MIHULEAC

Nr. 18
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 6-08-2020



       

        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr. 18P/28-07-2020 
 
 

                                                  REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  
comunei Moviliţa pe trimestrul II al anului 2020

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind  aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  comunei 
Moviliţa pe trimestrul II al anului 2020 ,  are la baza prevederile art. 6 alin(3), art, 30 alin. (1) lit. C)
si art. 32 alin (1) si (2) din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative republicata si actualizata.
     Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare il constituie cu precadere respectarea prevederilor  
Secţinii nr. 4, art.49, alin.12, respectiv art.57, alin 2 din Legea nr. 273/2006, actualizată a finanţelor 
publice locale şi  Legea   bugetului de stat   nr. 5/2020 si anume obligatia de a va prezenta spre 
analiză şi aprobare execuţia bugetului întocmit pe cele două secţiuni cu scopul de a redimensiona 
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât
la sfârşitul anului să nu înregistram plăţi restante iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi 
excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi 
suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind    aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  comunei Moviliţa pe 
trimestrul II al anului 2020 in vederea adoptarii

         Anticipand solicitudinea dumneavoastra, va multumesc si va rog sa primiti stimati consilieri 
locali expresia consideratiei mele.

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                      Petre PETRE 
                                 



ROMANIA 
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL  LOCAL   MOVILIŢA 

                                              H O T Ă R Â R E
               privind acordarea unor facilitati fiscale  la plata impozitelor si taxelor locale
                                                         pentru  anul 2020

Consiliul Local al comunei Movilita, intrunit in sedinta din data de 6-08-2020          
Avind in vedere:
-referatul de aprobare al Primarului Petre Petre nr. 19P/28-07-2020
 Analizând:
-raportul compartimentului de resort nr.19CS/28-07-2020
 -avizul nr.15/29-07-2020 al comisiei de specialitate, 
În conformitate cu prevederile:
-Titlului IX. cu privire la impozitele si taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal;
-art. V si 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;
-Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedure fiscală  cu modificarile si completarile ulterioare;
-art. 7 alin. (1), (2). (4) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizională în administratia 
publica. republicată;
 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (4) lit. a) din OUG 57/2019  
privind Codul Administrativ, actualizată ,

                                               H O T Ă R Ă Ș T E;
Art. 1. (1) — Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cota de 50%, pentru clădirile 
nerezidentiale, aflate in proprietatea perscanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea 
economica proprie a acestora sau date in folosinta printr-un contract de inchiriere, comodat sau prin 
alt tip de contract pentru desfasurarea unor activităti economice catre alte persoane fizice sau 
juridice, dupa caz, daca in perioada pentru care s-a instituit starea dc urgenta, ca urmare a efectelor 
epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligati, 
potrivit legii, sa-si intrerupa total activitatea economica sau detin certificatul pentru situatii de 
urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certifica 
intreruperea partiala a activitatii economice.

            (2) Se aproba Procedura de reducere a impozitului DATORAT pe clădiri cu o cota de 50%,
pe perioda starii de urgenta  conform Anexei nr. 1. parte integranta a prezentei hotarari.

Art.     2   (1) — Se aproba scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorate de catre
conccsionari,  locatari, titularii dreptului de administrare sau de fo1osinta a unei cladiri
proprietatea publica sau privata a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, dupa caz,
daca, in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta ca urmare a efectelor epidemiei



coronavirusului SARS-CoV-2, daca utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit  legii, sa isi
intrerupa  total activitatea economica.

Se aproba Procedura de scutire de la plata taxei lunare pe clădiri, conform Anexei nr. 2.
parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3  .   (1) — Se aproba anularca accesoriilor in cazul obligatilor  bugetare  restante la  data dc  31 
martie 2020 datorate bugetului local al COMUNE MOVILITA. Procedura de acordare este prevăzută in
anexa 3.
(2) Se aproba Procedura de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31
martie 2020, conform Anexei nr. 3. parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4. — Primarul Comunei Movilita va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
      prin compartimentul contabilitate, taxe si impozite locale,

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunostina publica prin grija Secretarului General a1
Comunei si se  comunică către:
            -  Institutia Pretectului Judetului lalomita;
- Serviciul contabilitate, taxe si impozite locale.  
- Compartiment relatii cu publicul, registratura din Primaria M o v i l i t a
penru afisare la sediul Primariei Movilita cat și pe site-ul www.primariamovilita.  ro  

PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
                                                                                    SECRETAR  GENERAL COMUNĂ
       Draghici Marian                                                                        Ana    MIHULEAC

Nr. 19
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 6-08-2020



          

    ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr. 19P/28-07-2020 
 
 

                                                  REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind aprobarea  acordarii unor facilitati fiscale  la plata impozitelor si 
taxelor locale  pentru  anul 2020

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind  acordarea unor facilitati fiscale  la plata impozitelor si taxelor locale
 pentru  anul 2020,  are la baza prevederile art. 6 alin(3), art, 30 alin. (1) lit. C) si art. 32 alin (1) si 
(2) din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative 
republicata si actualizata.
     Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare il constituie cu precadere respectarea prevederilor  
Titlului IX. cu privire la impozitele si taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal;
art. V si 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 și totodată stimularea 
conformarii voluntare a contribuabililor la plata obligatiilor bugetare, maximizarea incasarilor 
bugetare si diminuarea arieratelor la bugetul local, precum si de respectare a egalitătii de 
tratament, respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare a 
facilitatilor fiscale.

-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind     
   acordarea unor facilitati fiscale  la plata impozitelor si taxelor locale  pentru  anul 2020

         Anticipand solicitudinea dumneavoastra, va multumesc si va rog sa primiti stimati consilieri 
locali expresia consideratiei mele.

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                      Petre PETRE 
                                 

 



Anexa nr. 1 la HCL nr. 19  din  06-08-2020

PROCEDURA
privind reducerea impozitului pe cladiri cu o cota de 50%

1. Prezenta procedura se aplica pentru  cladirile  nerezidentiale,  aflate  ln proprietatea
persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economica proprie a acestora  sau date
in  folosinta  printr-un  contract  de  inchiriere,  comodat  sau  prin  alt  tip  de contract  pentru
desfiasurarea unor activitati economice către alte persoane fizice sau juridice, dupa caz, daca in

perioada  pentru  care  s-a  instituit  starea  de  urgenta,  
 

ca  urmare  a  efectelor  epidemiei
coronavirusului  SARS-CoV-2,  proprietarii  sau  utilizatorii  cladirilor  au  fost  obligati,  potrivit
legii,  sa-si  intrerupa  total  activitatea  economică  sau  detin   certificatul  pentru  situatiile   de
urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certifica
intreruperea partiala a activitatii economice;

1. Proprietarii  clădirilor  au  obligatia  ca,  pana  la  data   de   15   septembrie   2020

inclusiv, sa depuna la organul  fiscal  local  o cerere de acordare a  reducerii, insotita
 
de o

declaratie pe propria raspundere;
2. Proprietarii care detin cladiri nerezidentiale utllizate pentru activitatea economica proprie,
in dec1aratia pe propria raspundere prevazuta la punctul (2) vor mentiona

- adresa cladirii/cladirilor pentru care se solicita reducerea impozitului ;
-       in cazul intreruperii totale sau partiale a activitâtii economice doar pentru o cota  parte
dintr-o cladire, contribuabilul va mentiona in dec1aratie valoarea impozabilâ a cotei parti pentru
care solicita reducerea impozitului ;

- fie intreruperea totala a activitatli economice proprii stabilita conform prevederilor
legate, fie intreruperea partiala a activitatii economice. Proprietarii care si-au intrerupt partial
activitatea anexeazâ la cererea prevazuta la punctul (2) o copie a certificatalui pentru situatii de
urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

3. In  cazul  proprietarilor  care  detin  cladiri  nerezidentiale  
 

in  folosinta pentru
desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice, pe perioada in

care s-a instituit starea de urgenta, din declaratia 
  

pe  propria  raspundere  prevñzuta  la  alin(2)
trebuie sa reiasă ca acestia se regasesc concomitent in urmatoarele situatii:
a) au returnat la cel putin 

 
50% din dreptul de a incasa contravaloarea chiriei, redeventei

sau  alta  forma  de  utilizare  a  cladirii,  stabilita  conform  prevederilor  contractuale,  pe

perioada pentru care s-a instituit slarea de urgenta;

a) cel putin 50% din suprafetele totale   detinute si afectate activitatilor economice nu
au fost utilizate, ca urmare a faptului ca titularii dreptului de folosinta a clădirilor respective au
fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total si/sau partial activitatea economica.
4. Pentru incadrarea in situatia prevâzuta la punctual lit. b) proprietarii care detin
clâdiri nerezidentiale verifica daca cel putin  50% din suprafata totala detinuta si data  catre alte 
persoane fizice sau juridice este afectata de intreruperea totala si/sau partiala a activitatii  acestora 
la data de 14 mai 2020.

            6.Proprietarii care detin cladiri nerezidentiale date in folosinta pentru desfasurarea unor 
activitati  

             economice catre alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevâzuta la punctul  (2)  vor  
anexa   

            declaratia  pe  propria  raspundere  din  care  rezultii incadrarea cumulativa in situatiile 
prevăzute la     



    punctul (4) lit. a) si  b), insotita de declaratia 
 
pe propria raspundere  a   utilizatorilor  

cu   privire  la  intreruperea   totala   a  activitatii economice a acestora si/sau de certificatele  
pentru situatii de urgenta emise de  Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in 
cazul utilizatorilor care si-au intrerupt partial activitatea economica, dupa caz.

7.In cazul in care persoanele fizice sau juridice prevâzute la punctual (1) au platit impozitul anual 
pe clâdiri datorat pentru anul 2020, integral/partial, pana la primul termen de plata, acestea pot 
solicita restituirea, in termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completiirile ulterioare.

       8.Persoanele cu atributii in stabilirea impozitelor sl taxelor locale din cadrul organului fiscal
local vor verifica cererea de reducere a impozitului pe cladiri si declaratia pe proprie raspundere 
in concordanta cu evidenta fiscala de la rolul contribuabililor. Daca exista neclaritati in evidenta 
fiscala sau intre evidenta fiscala si declaratia contribuabilului, organul fiscal va solicita lamurire
din partea contribuabilului. Contribuabilul are obligatia de a prezenta organului fiscal 
clarificarile solicitate in termen de maxim 30 de zile dar nu  mai  tarziu data  limita de depunere  
si solutionare  a cererilor de 15 septembrie 2020.

   9.Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii de
reducere  a  impozitului  pe  cladiri  ce  va  fi  comunicata  contribuabilului,  Impotriva  actelor
administrative fiscale emise potrivit prezentei hotarari se poate formula  contestatie potrivit art.
268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile §i completârilc ulterioare.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ                                                     SECRETAR GENERAL 
COMUNĂ
DRĂGHICI MARIAN                                                                               Ana MIHULEAC   



                                                                                         Anexa nr. 2 la HCL nr.  19   din 06-08-2020       

PROCEDURA
privind scutirea de la plata taxei pe cladiri

1. Prezenta procedura se aplica pentru scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorate
de catre concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta a  unei  cladiri
proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, dupa
caz,  daca,  in  perioada  pentru  care  s-a  instituit  starea  de urgenta ca urmare a efectelor
epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii, sa-si
intrerupa total activitatea economica ;

2. Concesionarii,  locatarii,  titularii  dreptului  de  adininistrare  sau  de  folosinta  a  unei  cladiri
proprietate publica sau privata a statului ori a unitâtilor administrativ-teritoriale, dupa caz, au obligatia
ca pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, sa depuna la organul fiscal local o cerere de acordare
a scutirii, insotita de o declaratie pe propria raspundere.

3. In dec1aratia pe propria raspundere contribuabilii vor mentiona:
-prevederile legate potrivit  cârora an avut obligatia intreruperii totale a activitatii proprii, pe

perioada instituirii starii de urgenta;
- adresa cladirii/cladirilor pentru care se solicita scutirea de la plata taxei ;

4. In cazul in care persoanele fizice sau juridice au platit taxa lunara pe cladiri datorata pentru
perioada in care s-a instituit starea de urgcnta, acestea pot solicita restituirea, in termenul de prescriptie
a dreptului de a cere restituirea, in conformitate cu prevederile Legil nr. 207/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare.

5. Persoanele cu atributii in stabilirea impozitelor si taxelor locale din cadrul organului fiscal
local vor verifica cererea de scutire §i declaratia pe proprie raspundere in concordanta cu evidenta
fiscala de la rolul contribuabililor. Daca exista neclaritati in evidenta fiscala sau intre evidenta fiscala si
declaratia contribuabilului, organul  fiscal va  solicita  lâmuriri  din  partea  contribuabilului.
Contribuabilul are obligatia de a prezenta organului fiscal clarificarile solicitate in termen de maxim 30
de zile dar nu inai tarziu data limita de depunere si solutionare a cererilor de 15 septembrie 2020.

6. Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii de scutire ce va fi
comunicata contribuabilului. Impotriva actelor administrative fiscale  emise potrivit prezentei hotarari
se  poate  formula  contestatie  potrivit  art.  268-281  din  Legea  nr.  207/2015,  cu  modificarile  §i
completarile ulterioare.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ                                                     SECRETAR GENERL COMUNĂ
DRĂGHICI MARIAN                                                                                Ana MIHULEAC   



Anexa nr. 3 la HCL nr. 19 din 06.08.2020

PROCEDURA

de ocordare a anulării accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020
datorate bugetului local al COMUNEI M O V I L I T A

1. DispoziJii generale

Prezenta procedura se aplica tuturor contribuablliior persoane fizice, persoane juridice sau entitati fara
pcrsonalitate juridică care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligatii bugetare principale restante
administrate de organul fiscal local al COMUNEI MOVILITA

( 1 ) Prin  obligatii bugetare principale restante la 31 mar tie 2020 inclusiv se intelcge:

a) obligatii  bugetare pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la data de 31
martie 2020,  precum s i  o b l i g a t i i l e   fiscale principale scadente in  perioada cuprinsa  intre  data
intrarii in vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si
fiscal-bugctare la data de 31 martie 2020 inclusiv;

a) diferentele  de obligatii  bugetare  principale  stabilite  prin decizii  de impunere  conunicate
pâna la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar  daca  pentru  acestea n u  s-a implinit termenul de plata
prevaazut  la  art.  156  alin.  (1  )  din  Legea  nr.  207/2015 privind  Codul  de  procedure  fiscalâ,  cu
modificarile si completarile ulterioare, prccum si diferentele de obligatii bugetare principale aferente
perioadelor fiscale  de pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal local  prin
decizie de impunere emisa si comunicata pana la data intrarii   in vigoare a prczentei  ordonante de
urgenta ca urmare a unei inspectii fiscale sau a verificarii situatiei fiscale personale;

b) obligatiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale  de  pana  la  data  de 3l  martie
2020 inclusiv, stabilite prin decizie de inpunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declaratie de
impunere depusă cu intarziere de catre contribuabil, in perioada cuprinsa intre  1 aprilie 2020 si data
depunerii cererii de anulare  a accesoriilor inclusiv;

c) alte obligatii de plata individualizate  in  titluri executorii emise potrivit  legii si  existcnte in
evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum si obligatiile
bugetarc principale stabilite de alte organe  decat  organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de pana
la data de 31 martie 2020, transmise spre   recuperare organelor fiscale in perioada cuprinsa intre  1
aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

(2) Nu sunt considerate obligatii de  plata restante la data dc 31 martie 2020 inclusiv:

a) obligatiile bugetare pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii,
la data de 31 martie 2020 inclusiv;

a) obligatiile de plata stabilite in acte administrative a căror executore este suspendata
in conditiile legii la  data dc 31 martie 2020 inclusiv.

Stint considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv si obligatiile de plata care, la aceasta data,
se af1a in oricare dintre situatiilor potrivit  alin, (2),  dar  ulterior acestci date, dar nu mai tarziu de data
de 15 decembrie 2020 inclusiv, inlesnirea la platia isi pierde valabilitatea sau,  dupa caz,  inceteaza
suspendarea executarii actului administrativ  fiscal.

(2) Pentru  obligatiile  prevazute  la  alin.  (2)  lit.  b),  debitorii  pot  renunta  la  efectele  suspendarii
actului  administrativ  fiscal  pentru  a  beneficia  de  anularea  dobanzilor,  penalitatilor  si  tuturor
accesoriilor.  In  acest  caz,  debitorii  trebuie  să  depună o cerere de  renuntare la efectele suspendarii
actului administrativ fiscal pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.



(3)
1. Obiectivul si scopul procedurii

(4) Este  determinat  de  stimularea  conformarii  voluntare  a  contribuabililor  la  plata  obligatiilor
bugetare, maximizarea incasarilor bugetare si diminuarea arieratelor la bugetul local, precum si  de
respectare  a  egalitătii  de  tratament,  respectiv  stabilirea  in  mod  nediscriminatoriu  a  criteriilor  si
mijloacelor de acordare a facilitatilor fiscale.

(5)
2. Durata aplicarii procedurii. Prezenta procedura se aplică de la data intrarii in vigoare
(6) a hotararii pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

(7)
3. Conditiile de anulare a accesoriilor
(8) Se anuleaza accesoriile  daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) toate  obligatiile   bugetare principale,  inclusiv amenzi  restante  la  data  de 31 martie  2020
inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting  prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din
Legea nr. 207/2015, cu modificarile și completarile ulterioare, pana la data depuncrii cererii de anulare
a accesoriilor inclusiv;
a) sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările
si  completarile  ulterioare,  pana  la  data  depunerii  cererii  de  anulare  a  accesoriilor  inclusiv,  toate
ob1igatiile bugetare principale  administrate de organul fiscal local cu termene de plata cuprinse intre
data de 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) debitorul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale: inpozit/taxa cladiri, impozit/taxa teren, taxa
firma, taxa salubrizare dupa caz, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod corespunzator a
conditiilor  prevâzute la  lit.  a)-c),  dar  nu  mai  tarziu de data   de  l5  deceinbrie  2020 inclusiv,  sub
sanctiunea decaderii.
(9)
4. Modalitatea de implementare a procedurii

(10) Contribuabilii interesati pot depune o cerere de anulare a accesoriilor, pâna cel tarziu la data de
15 decembrie  2020, dupa indeplinirea cumulativa a  conditiilor  prevazute la  punctul  4.  Cererea  se
depune la registratura deschisa la sediul organului fiscal local respectiv  — impozite si taxe locale.
(11) In termen de maxim 10 zile lucrătoare salariatii cu atributii atat in stabilire cat si executare silita
vor analiza daca impozitele si taxele locale aflate in evidenta fiscala sunt stabllite in mod corect, daca
contribuabilul are depuse toate declaratiile fiscale, daca nu exista  litigii  sau sume pentru care s-a
solicitat suspendarea fie a unor decizii de impunere fie a executârii silite.

(12) In  cazul  in  care  se  constata  neconcordante  in  evidentele  fiscale  contribuabilul este
instiintat  de  îndata  pentru  a  se  prezenta  la  sediul  organului  fiscal  local  in  vederea  clarificariilor
necesare. In acest caz solutionarea cererii de anulare a accesoriilor va avea termen maxim de 30  de
zile.

(13) In urma analizei  efectuate, se va intocmi in comun de catre salariatii cu atributii de
stabilire  cat  si  de  executare  silita  persoane  fizice  sau  juridice  o  decizie  de  acordare/neacordare  a
anularii accesoriilor. Decizia se aproba la nivelul organului fiscal local de catre conducatorul acestuia,
fara  a  fi  necesara aprobarea fiecarei  cereri  prin Hotarare de Consiliu  Local.  Decizia  se comunica
contribuabililor cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea 207/2015 referitor la comunicarea actelor
administrative fiscale.

(14)Decizia poate fi contestata de catre contribuabili la organul fiscal local potrivit art. 268-
281  din  Legea  nr.  207/2015,  cu  modificârile  si  completârile  ulterioare.  Decizia  privind
aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor face parte integranta din prezenta hotarare.

(15)
(16) PRESEDINTE DE SEDINȚĂ                                                     SECRETAR GENERL 

COMUNĂ
(17) DRĂGHICI MARIAN                                                                                Ana MIHULEAC   
(18)
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