PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DRĂGĂŞANI
Str. Piaţa Pandurilor nr.1; 245700-Drăgăşani,
Judeţul Vâlcea
Telefon / Fax : 0250 - 811990
Nr.19430/09.07.2020
ANUNŢ
În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la
cunostinţă publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de hotărâre privind: acordarea unor facilități fiscale la plata
impozitelor și taxelor locale
Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate
fi consultat:
- pe site-ul Primăriei municipiului Drăgăşani la adresa:
www.primariadragasani.ro
- la sediul Primăriei municipiului Drăgăşani, Piaţa Pandurilor nr.1 (panoul
de afisaj);
În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003,
republicată, începând cu data afişării şi până la data de 31.07.2020 se pot trimite
în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul
de act normativ supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ, se vor
transmite:
- prin comentarii pe adresa de e-mail a primăriei: dragasani@vl.e-adm.ro
- prin scrisori transmise prin postă la adresa Primăriei municipiului
Drăgăşani, Piaţa Pandurilor nr.1.

P R I M A R,
ing. Cristian Nedelcu

MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI
- CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind acordarea de facilităţi fiscale la plata impozitelor și taxelor locale
penru anul 2020
Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani, întrunit în sedinţa ordinară din data
de __.__. 2020, la care participă un număr de __ consilieri, din totalul de 19 consilieri
în funcţie;
Văzând că, prin votul majorităţii dl. consilier _________ a fost ales preşedinte
de şedinţă;
Luând în dezbatere referatul de aprobare întocmit de Primarul municipiului
Drăgăşani înregistrat sub nr. 19426 din 09.07.2020 şi raportul de specialitate
nr. 19428 din 09.07.2020 întocmit de Serviciul Impozite şi Taxe Locale, prin care se
propune acordarea de facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul
2020;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiei pentru învăţământ, culte,
sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement, Comisiei pentru
programe de dezvoltare economico socială, buget-finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ şi
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi avizul de legalitate nr.19429 din 09.07.2020 dat de secretarul municipiului
proiectului de hotărâre;
Văzând Procesul verbal de afişaj nr.19430/09.07.2020 care atestă faptul că a
fost respectată procedura prevăzută de art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
În baza prevederilor:
- Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art.VIII din O.U.G. nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea
unor măsuri fiscale;

În temeiul art.129 alin.(2) lit.b) şi alin.(7) lit.a) şi art.139 alin.(3) lit.a),
coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu un număr de __ voturi “pentru”, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1 Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare
restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local Municipiului Drăgăşani.
Art.2 Se aprobă procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul
obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2019 datorate bugetului local
Municipiului Drăgăşani, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 Primarul Municipiului Drăgăşani va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri, prin intermediul Serviciului Impozite şi Taxe
Locale, iar secretarul municipiului Drăgăşani va comunica prezenta, Instituţiei
Prefectului Judeţul Vâlcea şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Nedelcu Cristian

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
Duță Gheorghe

PRIMĂRIA MUN. DRĂGĂȘANI
PRIMAR
Nr.19426 din 09.07.2020

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea acordării unor facilități fiscale, pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 69 din
14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale se pot acorda
facilităţi la plata impozitelor si taxelor locale prin anularea accesoriilor în cazul
obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local
al Municipiului Drăgășani,
Propunem Consiliului Local al Municipiului Dragasani spre analiză şi
aprobare, Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de facilități fiscale,
pentru anul 2020, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R,
Cristian Nedelcu

PRIMĂRIA MUN. DRĂGĂȘANI
SERVICIUL I.T.L.
Nr.19428 din 09.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
Pentru anul 2020, Municipiul Drăgășani, în calitate de unitate administrativteritorială cu personalitate juridică, propune aprobarea acordării de facilități fiscale, ca
urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2.
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 69 din 14 mai 2020 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru
instituirea unor măsuri fiscale se pot acorda facilităţi la plata impozitelor si taxelor
locale prin anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31
martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Dragasani .
În prezent, obligatiile accesorii îngreunează conformarea la plata a obligațiilor
bugetare principale, în contextul actual al dificultăților financiare cu care se confruntă
contribuabilii afecțati direct sau indirect de criza SARS-Cov-2.
Obiectivul adoptării acestei hotărâri se explică și prin necesitatea prevenirii
acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul local, cât și prin cea de
stimulare a contribuabililor la achitarea voluntară a creantelor bugetare principale
restante, cu atât mai mult cu cât activitatea de executare silită a fost suspendată și, in
continuare, va fi dificil de aplicat în contextul general al scăderii economice.
Având în vedere cele de mai sus, potrivit art. 136 alin (3) lit a) din O.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul
Primariei municipiului Drăgășani a întocmit prezentul raport de specialitate prin care
susține aprobarea proiectului de hotărâre, cu toate anexele, care fac parte integrantă din
aceasta, în forma propusă spre aprobarea consiliului local.

pt. SEF SERVICIU IMPOZITE SI TAXE LOCALE,
ec. Maria Bogdan

Primăria Mun. Drăgăşani
SECRETAR
Nr. 19429 din 09.07.2020

RAPORT
privind avizarea legalitatii proiectului de hotarare conform art.117, lit.a din
Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicată, cu
completările si modificările ulterioare pentru:

Proiectul de hotărâre privind: acordarea de facilităţi fiscale la plata
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
Competenta:
Potrivit prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) şi art.139 alin.(3) lit.a)
coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, aprobarea proiectului de hotărâre este de competenta consiliului
local.
Dreptul material:
- art.VIII din O.U.G. nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea
unor măsuri fiscale;
Vot:
Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul majorităţii consilierilor
locali în funcţie.
Faţă de cele mai sus prezentate, avizez favorabil proiectul de hotărâre
privind acordarea de facilităţi fiscale la plata impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2020.

Secretar Mun. Drăgăşani,
jr. Gh. Duţă

Anexa la HCL nr.........../..................2020

Procedura acordare a de facilităților fiscale de anulare a accesoriilor
aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate
bugetului local al municipiului Drăgășani
Art. I. Sfera de aplicare
(1) Prezenta hotarare se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane
fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate
juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită
profesii libere, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale
municipiului Dragasani.
(2) În sensul prezentei hotărâri, prin obligaţii bugetare principale restante la data de 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, 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;
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 prin decizie de impunere emisă şi comunicată până la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 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 intra sub incidenta prevederilor prezentei hotararia ccesoriile aferente
obligaţiilor bugetare principale aflate în sarcina debitorilor care se află în procedura
insolvenței potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile prevenire a insolvenței și de
insolvență, sau potrivit Legii nr.85/2006 si nici cei care se află în dizolvare, potrivit
prevederilor legale în vigoare.
(4) 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.
(5) 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 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde
valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.
(6) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele
suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor
şi 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.
(7) Accesoriile aferente unor obligaţii bugetare principale reprezentând ajutor de stat
de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene nu se amână la plată şi nu se
anulează, dacă instituţia sau autoritatea publică care a transmis organului fiscal titlul
executoriu în vederea recuperării trebuie să vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii,
respectivele accesorii.
(8) Accesoriile achitate până la data adoptării prezentei hotărâri nu pot face obiectul
unei cereri de anulare potrivit aceste ihotărâri.
Art. II: Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la
data de 31 martie 2020
Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale,
restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv,
administrate de organul fiscal , 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 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, potrivit vectorului fiscal, până la
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră
îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale,
obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal ;
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 15 decembrie 2020 inclusiv,
sub sancţiunea decăderii.
Art. III: Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare declarate
suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă
Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare
principale declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă prin care se corectează
obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv,
administrate de organul fiscal , se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele
condiţii:
a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia rectificativă 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;
c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. II lit. b) -d).
Art. IV: Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu
scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 şi stinse până la această dată
Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe
anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată se anulează dacă sunt
îndeplinite cumulativ şi în mod corespunzător condiţiile prevăzute la art. II lit. b) -d).
Art. V: Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu
scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere
(1) 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 ordonanţe de
urgenţă 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, 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 în termen de 90 de zile de la
comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii.
(2) În sensul prezentului capitol, prin inspecţie fiscală sau verificare a situaţiei fiscale
personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înţelege
acea inspecţie sau verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de
impunere până la data intrării în vigoare a prezentei hotarari.
(3) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, în situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează să înceapă după data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în scopul acordării anulării prevăzute la art. III,
organele fiscale iau în considerare declaraţiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10
zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotarari.
Art. VI: Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare
restante
(1) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare
accesorii potrivit prezentului capitol pot notifica organul fiscal local cu privire la intenţia lor,
până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la art. II lit. d).
(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal local verifică dacă
debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative potrivit vectorului fiscal până la data depunerii
notificării, efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea
stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii
fiscale potrivit art. II-V. 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, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul
fiscal local eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică
debitorului.
(4) Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe
cu privire la obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale sau a
celor care pot fi anulate, potrivit art. II-V.
(5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):

a) dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână
la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal local emite decizie de amânare la plată
a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor;
b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile
accesorii amânate la plată potrivit lit. a);
c) obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data
soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în
cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.
(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii potrivit art.
VIII alin. (1).
(7) Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor îşi
pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situaţii:
a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a
cererii de anulare a accesoriilor, după caz;
b) la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere
de anulare a accesoriilor.
Art. VII: Efecte cu privire la măsurile de executare silită prin poprire instituite
de organul fiscal central
(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au notificat
organul fiscal potrivit art. VI şi au dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de către organul de executare fiscală,
asupra disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a
popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentând obligaţii de plată care fac
obiectul amânării la plată în vederea anulării potrivit art. VI alin. (5) lit. a).
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru măsurile de executare silită prin
poprire, dispuse, potrivit legii, între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi
data de 15 decembrie 2020 inclusiv.
Art. VIII: Cererea de anulare a accesoriilor
(1) Cererea de anulare a accesoriilor, depusă potrivit prezentului capitol, se
soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a
cererii de anulare a accesoriilor.
(2) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentului capitol în
oricare dintre situaţiile prevăzute la art. II-V, independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite
condiţiile pentru acordarea anulării.
Art. IX: Anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare restante la data de 31
martie 2020 datorate bugetelor locale
(1) În cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate
bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile administrativteritoriale, opţional, cu condiţia ca aplicarea acestor prevederi să fie stabilită prin hotărâre a
consiliului local.
(2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi procedura de acordare
a anulării accesoriilor.
Art. X: Posibilitatea de contestare
Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotarari se poate
formula contestaţie potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.

NOTIFICARE
privind amânarea la plată a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare
restante la 31.03.2020

Domnule Primar,

Subsemnatul(a)..................................................................................................... 1)Subsc
risa ..................................................................., C.I.F. *) ..................................., cu sediul în
ROMÂNIA/ ........................., judeţul ..............................................................................,
codul poştal ................., municipiul/oraşul/comuna.............................., satul/sectorul
........................., str. ........................................................................................., nr. ........,
bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, tel./fax ....................................................., e-mail
......................................................................
reprezentată
prin.................................
2)
................................................................ în calitate de proprietar/coproprietar/moștenitor
al defunctului………………………………….………………………………/mandatar/acţionar unic/asociat/
administrator/împuternicit cu domiciliul în ROMÂNIA, judeţul ...........................................,
codul poştal ............................., municipiul/oraşul/comuna................................................,
satul/sectorul .................................., str. ............................................................., nr. ........,
bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./ seria .......... nr. ....................,
C.I.F.*)............................................., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.69/2020 si HCL
nr..................../2020 solicit amânarea la plata a accesorii aferente obligațiilor bugetare
restante existente in evidența fiscală la data de 31.03.2020 la rol fiscal..................................

Data
..........................................

1)

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

Se completează în cazul persoanelor fizice;
Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare,
după caz); numărul de înregistrare la instanţa judecătorească, etc.
2)
Se completează în cazul persoanelor juridice;
*)

MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI
Str.Piaţa Pandurilor nr.1;245700-Drăgăşani, judeţul Vâlcea
Telefon :40/0250-811990 ;Fax :40/0250-811990
e-mail:dragasani@vl.e-adm.ro
===================================================================
SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE

DECIZIE DE AMÂNARE LA PLATĂ A ACCESORIILOR
NR. ……. / …………..
Numele şi prenumele/denumirea debitorului: .............................................................
Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ ................., judeţul ............................................, codul
poştal .................., municipiul/oraşul/comuna...................................................., satul/sectorul
................., str. ................................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......,
ap ........,
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria
1
...............................................,
……......
nr…………………............,
C.I.F.
tel./fax........................, e-mail .............................................................
In temeiul prevederilor cap.II din O.U.G. nr.69/2020 privind instituirea unor facilitati
fiscale, si ale HCL nr.........../2020, avand în vedere notificarea inregistrata cu nr. ……..
/ 2020, luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de HCL
nr.........../2020 privind instituirea unor facilități fiscale, vă comunicăm următoarele :
Se acordă
amânarea la plată a majorărilor de întârziere până la data plății obligațiilor de plată dar nu
mai târziu de 15.12.2020 în sumă totală de ............... lei, reprezentând:
Nr.
Crt.

Tip creanţă

Sumă

TOTAL:
Nu este necesară audierea contribubailului potrivit art.9 alin (3) lit e. din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

1

Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare,
după caz);

În conformitate cu prevederileLegii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare, împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate
face contestație, care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local
emitent, sub sancțiunea decăderii.

PRIMAR,

SEF SERV. I.T.L.,

INTOCMIT,

Cerere de anulare
a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31.03.2020

Domnule Primar,

Subsemnatul(a)............................................................................................ 1)Subscrisa
............................................................, C.I.F. *) ...................................., cu sediul în ROMÂNIA/
............................, judeţul ............................................, codul poştal ......................................,
municipiul/oraşul/comuna.............................................., satul/sectorul ..................................,
str. ......................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap
........, tel./fax .................................., e-mail ......................................................................
reprezentată prin................................. ................................................................ 2) în calitate
de
proprietar/coproprietar/moștenitor
al
defunctului………………………………………………………..……………………………………/mandatar/acţionar
unic/asociat/ administrator/împuternicit cu domiciliul în ROMÂNIA, judeţul
.......................................,
codul
poştal
...................,
municipiul/oraşul/comuna................................................,
satul/sectorul
.................................., str. ........................................................................, nr. ........, bl. ..........,
sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./ seria ...... nr. ..............,
C.I.F.*).......................................,
în temeiul prevederilor cap.II din O.G. nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale si ale HCL
nr..................../2020 solicit anularea accesoriilor in suma de ............................................... lei
reprezentand accesorii aferente obligațiilor bugetare restante existente in evidența fiscală
ladata de 31.03.2020 la rol fiscal nr................................., ca urmare a faptului ca am
indeplinit conditiile prevazute in HCL nr.............../2020.
Data

Semnătura

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

.......................................................
VERIFICAT,
Insp./cons. ______________________________
(Numele, prenumele si semnatura)
Data

1)

________________________

Se completează în cazul persoanelor fizice;
Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare,
după caz); numărul de înregistrare la instanţa judecătorească, etc.
2)
Se completează în cazul persoanelor juridice;
*)

MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI
Str.Piaţa Pandurilor nr.1;245700-Drăgăşani, judeţul Vâlcea
Telefon :40/0250-811990 ;Fax :40/0250-811990
e-mail:dragasani@vl.e-adm.ro
===================================================================
SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE
DECIZIE DE ANULAREA ACCESORIILOR
NR. ……. / …………..
Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ............................................................
Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ ................., judeţul ............................................, codul poştal
.................., municipiul/oraşul/comuna...................................................., satul/sectorul ................., str.
................................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........,
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria
...........…nr………..........,C.I.F. 2./CNP..............................................., tel./fax...........................,
e-mail .............................................................
În temeiul prevederilor cap.II din OUG nr.69/2020 privind instituirea unor facilitati
fiscale, si ale HCL nr.........../2020, vă comunicăm următoarele :
Se aprobă
cererea de anulare inregistrata la Primaria municipiului Drăgășani cu nr. ................./……........../2020 ,
pentru suma de ................................., reprezentând majorări , dobânzi, penalități si alte accesorii
aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31.03.2020 reprezentând:
Nr.
Crt.

Tip creanţă

Sumă

TOTAL:
În conformitate cu prevederileLegii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face
contestație, care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent, sub
sancțiunea decăderii.

PRIMAR,

2

SEF SERV. I.T.L.,

INTOCMIT,

Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare,
după caz);

MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI
Str.Piaţa Pandurilor nr.1;245700-Drăgăşani, judeţul Vâlcea
Telefon :40/0250-811990 ;Fax :40/0250-811990
e-mail:dragasani@vl.e-adm.ro
===================================================================
SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE
DECIZIE
DE RESPINGERE A CERERII DE ANULAREA ACCESORIILOR
NR. ……. / …………..

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ............................................................
Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ ................., judeţul ............................................, codul
poştal .................., municipiul/oraşul/comuna...................................................., satul/sectorul
................., str. ..................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap
........,
Alte date de identificare a debitorului: B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria
...........…nr………........,C.I.F. 3 ./CNP...................................., tel./fax........................., e-mail
.................
In baza cererii nr………………./………………2020, contribuabilul a solicitat
anularea debitelor accesorii aferente obligațiilor bugetare cu termene de plata pana la data de
31.03.2020, respectiv suma de ……………… lei, astfel :
Nr.
Crt.

Tip creanţă

Sumă

TOTAL:
Deoarece nu au fost indeplinite conditiile prevazute de O.U.G. nr.69/2020 si HCL
nr…………./2020,respectiv
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3

Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare,
după caz);

Se respinge cererea nr………………./……………..2020 prin care s-a solicitat
anularea debitelor accesorii aferente obligațiilor bugetare restante cu termene de plata pana
la data de 31.03.2020.
În conformitate cu prevederileLegii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face
contestație, care se depune, în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local
emitent, sub sancțiunea decăderii.

PRIMAR,

SEF SERV. I.T.L.,

INTOCMIT,

