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HOTĂRÂRE  NR. 16 / 26.11.2020
cu privire la anularea unor accesorii la obligațiile fiscale restante la data de 31 martie 2020, datorate

de persoane fizice și juridice

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Examinând  Referatul  de  aprobare  nr.17.889/17.11.2020  al  Primarului  Orașului  Sovata,  în
calitate de inițiator;

Analizând Raportul  de  specialitate  al  Serviciului  Financiar  nr.17.892/17.11.2020 prin care
propune  anularea unor accesorii la obligațiile fiscale restante la data de 31 martie 2020, datorate de
persoane fizice și juridice;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I;
Având în vedere prevederile, art. 5 alin. (1), lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art.

30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În  baza  Ordonanței  de  urgență  nr.69/2020  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii

nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, 
În  condițiile  Titlului  IX  din  Legea  nr.227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
În urma parcurgerii procedurii prevăzute la art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit. „b”, alin.(4) lit. „c”, art.139 alin.(3) lit. „c”

și  art.  196 alin.(1)  lit.  „a”  din O.U.G.  nr.57/2019 privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă anularea obligațiilor accesorii datorate cu titlu de majorări de întârziere

aferente obligațiilor fiscale principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, bugetului local al
Orașului Sovata, de persoanele fizice și juridice, indiferent de forma de organizare a acestora.

Art.2. – Se aprobă Procedura de anulare a obligațiilor accesorii, conform Anexei nr.1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Financiar din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sovata.

   Art.4. –  Prezenta Hotărâre se va comunica prin grija secretarului general către:
                         -   Instituţia Prefectului Judeţului Mureş;
                         -   Primarul Oraşului Sovata;
                         -   Serviciul Juridic;
                         -   Cei interesaţi şi va fi afişată pe site-ul instituţiei.

                                  
                                            Preşedinte de şedinţă,

                                                                                     Arros Dénes

  Contrasemnează Secretar General,
                     Bartha Eva    

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 26 
noiembrie 2020, cu 17 voturi “pentru”.          
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr.16/26.11.2020

Procedura de anulare a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale
restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Orașului Sovata, de

către contribuabilii persoane fizice și juridice

1. Dispoziții generale:

(1) Prezenta procedură se aplică pentru debitorii persoane fizice și juridice, care la data de
31 martie 2020 inclusiv, au obligații fiscale restante administrate de organul fiscal, neachitate
până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 (2) Prin obligații fiscale principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se înțelege:
a) obligații fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 martie
2020 inclusiv;
b) diferențele de obligații fiscale 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 Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
c) obligațiile fiscale principale aferente perioadelor fiscale de până la 31 martie 2020 inclusiv,
stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declarație de
impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020
și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în
evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv; precum și
obligațiile  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  și  data  depunerii  cererii  de  anulare  a
accesoriilor inclusiv.
       (5) Nu sunt considerate obligații de plată la 31 martie 2020 inclusiv :
a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit
legii, la data de 31 martie  2020 inclusiv;
b) obligațiile  de plată  stabilite  în acte  administrative  a  căror  executare  este  suspendată în
condițiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv.
       (6) Sunt considerate restante la 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile la plată care, la 
această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin.(5) iar ulterior acestei date, dar
nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, 
după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. 
     (7) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ – teritorială al orașului Sovata,  în
cazul datoriilor față de bugetul local al Orașului Sovata.

2. Durata și condițiile aplicării procedurii
(1) Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prin Hotărârii Consiliului Local până

la 15.12.2020 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii), termenul
de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind 31.12.2020.
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(2)  Procedura  vizează  anularea  majorărilor  de  întârziere  aferente  obligațiilor  fiscale
principale, restante la data de 31 martie 2020, cu excepţia celor aferente obligaţiilor bugetare
rezultate  din  raporturi  juridice  contractuale,  dacă  sunt  îndeplinite  cumulativ  următoarele
condiții:

a) toate obligațiile fiscale principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, administrate de
organul  fiscal  local,  se  sting  prin orice  modalitate  prevăzută  de lege  până  la  data
depunerii  cererii  de  anulare,  termenul  limită  pentru  depunerea  cererii  fiind  de  15
decembrie 2020 inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, toate amenzile contravenţionale
aflate în evidenţă, până la data depunerii cererii de anulare;

c) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile fiscale principale
cu termene de plată cuprinse între data de 01 ianuarie  2020 și 15 decembrie 2020
inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a acccesoriilor;

d) debitorul  să aibă depuse toate  declarațiile  fiscale,  până la data  depunerii  cererii  de
anulare a accesoriilor.  Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care,
pentru perioadele în care nu s-au depus declarații  fiscale,  obligațiile fiscale au fost
stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

e) debitorul  depune  cererea  de  anulare  a  accesoriilor  după  îndeplinirea  în  mod
corespunzător condițiilor prevăzute la lit.  a)-d), dar nu mai târziu de 15 decembrie
2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

(3) Accesoriile aferente diferențelor de obligații fiscale principale declarate suplimentar de
debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile fiscale principale cu
scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se
anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 01 ianuarie 2020 până la data
de 15 decembrie 2020 inclusiv;

b) toate obligațiile fiscale  principale individualizate în declarația  rectificativă se sting
prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2020 inclusiv;

(4) Accesoriile aferente obligațiilor fiscale principale cu scadențe anterioare de 31 martie
2020 și stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod
corespunzător condițiile prevăzute la art.1 lit.b) - e);

(5) Accesoriile aferente obligațiilor fiscale principale administrate de organul fiscal local,
cu termene de plată până la 31 decembrie inclusiv și individualizate în decizii de impunere
emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanței de
Urgență nr.69/14.05.2020, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate diferențele de obligații fiscale principale individualizate în decizia de impunere
suplimentară sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de
plată  prevăzut  la  art.  156  din  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 zile de la comunicarea
deciziei de impunere, sub sancțiune decăderii.
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3. Beneficiarii prezentei proceduri

Prezenta  procedură  se  aplică  pentru  debitorii  persoane fizice  și  juridice,  indiferent  de
forma lor de organizare, care la data de 31 martie 2020 inclusiv, au obligații fiscale restante
administrate  de organul fiscal local,  neachitate  până la data  intrării  în vigoare a prezentei
hotărâri.

4. Condiții de eligibilitate și implementarea procedurii

1) Debitorii  care  intenționează  să  beneficieze  de  anularea  obligațiilor  fiscale  accesorii
potrivit prezentei proceduri, pot depune o notificare adresată organului fiscal local, cu
privire  la  intenția  lor,  până  cel  mai  târziu  la  data  depunerii  cererii  de  anulare  a
accesoriilor, 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

2) După primirea notificării  prevăzute la alin.(1),  organul fiscal competent verifică dacă
debitorul  și-a  îndeplinit  obligațiile  declarative  până  la  respectiva  dată,  efectuează
stingerile,  compensările și orice fel de alte oprațiuni  necesare în vederea stabilirii  cu
certitudine  a  obligațiilor  bugetare  ce  constituie  condiție  pentru  acordarea  facilității
fiscale. În cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative,
organul fiscal local îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală.

3) În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal
competent  eliberează  din  oficiu  o  situație  informativă privind  obligațiile  de  plată  a
solicitantului, pe care îl comunică debitorului.

4) Organul  fiscal  are  obligația  de a  clarifica  cu debitorul  eventualele  neconcordanțe  cu
privire la obligațiile bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale sau
a celor care pot fi anulate.

5) Pentru debitorii  care au notificat  organul fiscal potrivit  alin.(1)  se naște dreptul de a
depune  cererea  de  anulare  a  accesoriilor,  conform Formularului  nr.  1  la  prezenta
procedură,  cel  târziu  până  la  data  de  15  decembrie  2020  inclusiv,  sub sancțiunea
decăderii.

6) Organul fiscal soluționează cererea de anulare în termen de cel mult 5 zile lucrătoare,
prin  emiterea  deciziei  de  aprobare  sau  de  respingere  după caz,  pe  care  o  comunică
solicitantului în termenele legale prevăzute de Codul procedură fiscal.

7) Împotriva actelor administrativ-fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula
contestație  în  condițiile  art.  268  și  urm.  din  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

8) Cererea de anulare a acesoriilor se va completa conform formularului anexate prezentei
proceduri, din care face parte integrantă.
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Formular la procedura, anexă la H.C.L. nr. 16/26.11.2020

Către

Orașul Sovata
Serviciul Financiar

 Subsemnatul(a)  __________________________  ,  domiciliat  în  localitatea
______________________, str. ____________________ , Bl.____, Sc. _____, Ap. _____ ,
judeţul  _________________,  posesor  buletin/carte  de  identitate  seria  _____,  nr.
_______________________    ,  C.N.P  __________________________  în  calitate  de
proprietar/administrator al _____________________________________________ , cu sediul
în localitatea _______________________________________, str. ____________________ ,
Bl.____,  Sc.  _____,  Ap.  _____  ,  judeţul  _________________  ,  CF/C.U.Î
_____________________;

În baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Sovata cu nr. …………………./2020;
Luând în considerare că obligaţiile fiscale principale restante la 31.03.2020, au fost

stinse, solicit anularea accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale principale restante achitate. 

Data: __________________ Semnătura. ________________
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