ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455

HOTĂRÂREA
Nr. 7 / 2021
privind institutirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de acordare a acestora
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
18.02.2021,
În aplicarea art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,
Luând în considerare referatul de aprobare al proiectului de hotărâre iniţiat de către
primarul Comunei Orlat prin care se propune Consiliului Local aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul IV anul 2020 , precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
În conformitate cu prevederile art. XVII din Ordonanţa Guvernului nr.69/14.05.2020
privind instituirea unor facilitati fiscale,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Orlat ,
Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. c , art. 133 alin.1 , art. 139
alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă instituirea unor facilitati fiscale debitorilor persoane fizice si juridice, care
înregistrează datorii restante către bugetul local al Comunei Orlat, la data de 31.03.2020.
Art. 2: Se aprobă procedura de acordare a anulării majorărilor de întarziere restante datorate bugetului
local al Comunei Orlat, de către persoanele fizice şi juridice, conform anexei nr.1, care face parte
integrantă din prezenta hotarare.
Art. 3(1):
Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului general al
comunei Orlat .
(2):
Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei
publice locale , prin afişare la Panoul de Afişaj al Consiliului Local al Comunei Orlat.
(3):
Se încredinţează Primarul Comunei Orlat şi Compartimentul Impozite şi taxe cu
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Adoptată la Orlat , data : 18 februarie 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
MUNTEAN IOAN
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR GENERAL COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA - ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
13
PENTRU
12
ÎMPOTRIVĂ
1
ABŢINERI
0
8EX: 1 EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
3 EX IMPOZITE ŞI TAXE
1 EX SECRETAR GENERAL

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 7 / 2021
PROCEDURA
Privind acordarea anulării majorărilor de întarziere restante datorate bugetului
local al Comunei Orlat de către persoane fizice şi juridice
Art.1 Instituirea posibilităţii acordării anulării majorărilor de intârziere penru
obligaţiile fiscale administrate de Primăria Comunei Orlat, jud. Sibiu
Pentru obligatiile fiscale administrate de organul fiscal local- Primaria Comunei
Orlat,jud.Sibiu,poate acorda,la cererea contribuabilului, anularea majorarilor de intarziere aferente
obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020.
Art.2 Beneficiarii eşalonării
Prezenta se aplica pentru debitorii-persoane juridice, persoane fizice sau entitati fara
personalitate juridica,persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau
exercita profesii libere, unitati adminstrativ teritoriale ori institutii publice - care la data de 31 martie
2020 inclusiv au obligatii bugetare principale restante administrate de organul fiscal.
Debitorii ce pot beneficia de facilitatile prevazute in prezenta procedura sunt:
a) debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica care la data de
31 martie 2020 inclusiv au obligatii bugetare principale restante administrate de organul fiscal local;
b) debitorii, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica, institutiile publice, care la data
de 31 martie 2020 inclusiv au obligatii bugetare principale restante administrate de organul fiscal
local.
In categoria debitorilor ce pot beneficia de facilitatile prevazute in prezenta procedura se includ
si urmatorii debitori:
a) debitorii declarati insolvabili, potrivit legii;
b) persoanele carora li s-a stabilit raspunderea solidara potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau raspunderea potrivit Legii nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile
ulterioare, sau potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru obligatiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv,
indiferent de data emiterii deciziei de atragere a raspunderii sau a ramanerii definitive a hotararii
judecatoresti de atragere a raspunderii;
c) debitorii aflati in procedura insolventei ori aflati in dizolvare, potrivit prevederilor legale in
vigoare;
d) debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv inregistreaza numai obligatii de plata
accesorii nestinse aferente obligatiilor bugetare principale stinse pana la aceasta data,iar accesoriile nu
au fost stinse pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
e) debitorii carora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligatii bugetare
principale scadente pana la adata de 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a unei inspectii fiscale in
derulare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, indiferent de cuantumul obligatiilor bugetare
principale si de data comunicarii deciziei de impunere.
Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita
profesii libere potrivit legii, organul fiscal verifica indeplinirea conditiilor prevazute in prezenta
hotarare pentru ansamblul obligatiilor bugetare existente atat pe CUI/CIF,cat si pe CNP/NIF potrivit
legii.
Art.3 Obiectul facilitatii fiscale
Categoriile de obligatii de plata accesorii care,pot face obiectul facilitatilor fiscale sunt
urmatoarele:
a)
Obligatii bugetare pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata la data de 31 martie
2020 inclusiv, precum si obligatiile fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data intrarii

in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.29/2020 privind unele masuri economice si fiscal
bugetare si data de 31 martie 2020 inclusiv;
b)
Diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate pana
la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut
la art.156 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si diferentele de obligatii bugetare principale aferente perioadelor
fiscale de pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de
impunere emisa si comunicata pana la data intrariii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta,ca
urmare a unei inspectii fiscale sau a verificarii situatiei fiscale personale;
c)
Obligatiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020
inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisa din oficiu de organul fiscal sau prin declarative de
impunere depusa cu intarziere de catre contribuabil, in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusive;
d)
Alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in
evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum si
obligatiile bugetare 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.
.
Art.4 Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie
2020
Majorarile de intarziere aferente obligatiilor bugetare principale datorate bugetului local
Primariei Orlat, jud.Sibiu,restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anuleaza daca sunt indeplinite
cumulativ urmatoarele conditii:
a) toate obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv,administrate de organul
fiscal local,se sting prin orice modalitate prevazute de lege pana la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevazute de lege, pana la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor inclusiv toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal
local cu termene de plata cuprinse intre data de 1 aprilie 2020 si 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 majorarilor de intarziere dupa indeplinirea in mod
corespunzator a conditiilor prevazute la lit.a)-c), dar nu mai tarziu de 31 martie 2021 inclusiv, sub
sanctiunea decaderii.
Art.5 Anularea majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare declarate
suplimentar de debitori prin declaratia rectificativa
Majorarea de intarziere aferente diferentelor de obligatii bugetare principale declarate
suplimentar de debitori prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza obligatiile bugetare
principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local,
se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) declaratia rectificativa este depusa incepand cu data de 1 aprilie 2020 pana la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) toate obligatiile bugetare principale individualizate in declaratia rectificativa se sting prin orice
modalitate prevazuta de art.22 din Legea nr.207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana
la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) sunt indeplinite in mod corespunzator, conditiile prevazute la art. IX,lit.b)-d) din O.U.G.
nr.69/2020
Art. 6 Anularea majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare cu termene de
plata pana la data de 31 martie 2020 individualizate in decizii de impunere
(1) Majorarile de intarziere aferente obligatiilor bugetare principale administrate de organul fiscal
local,cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv si individualizate in decizii de impunere
emise ca urmare a unei inspectii fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de
urgenta,se anuleaza daca sunt indeplinite cumulative urmatoarele conditii:
a) toate diferentele de obligatii bugetare principale individualizate in decizia de impuere sunt stinse
prin orice modalitate prevazute de art. 22 din Legea nr.207/2015, cu modificarile si completarile
ulterioare, pana la termenul prevazut de art.156 alin.(1) din aceeasi lege;
b) cererea de anulare a majorarilor de intarziere se depune in termen de 90 de zile de la
comunicarea deciziei de impunere , sub sanctiunea decaderii.
(2) In sensul prezentului capitol, prin inspectie fiscala sau verificare a situatiei fiscale personale in
derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se intelege acea inspectie sau
verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere pana la data intrarii
in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art.7 Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente
anterioare datei de 31 martie 2020 si stinse pana la aceasta data
Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente
anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv si stinse pana la aceasta data se anuleaza daca sunt
indeplinite cumulative si in mod corespunzator conditiile prevazute la art. IX lit. b)-d) din
O.U.G.nr.69/2020.
Art.8 Cererea de acordare
Debitorii care intentioneaza sa beneficieze de anularea majorarilor de intarziere potrivit
O.G.69/2020 si prezentei proceduri, pot notifica Compartimentul Impozite si Taxe, din cadrul
Primariei Orlat, jud. Sibiu,cu privire la intentia lor, pana cel mai tarziu la data depunerii cererii de
anulare a majorarilor de intarziere, respectiv 31 martie 2021.
Dupa primirea notificarii, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea acesteia, organul
fiscal local verifica daca debitorul si-a indeplinit obligatiile declarative pana la respectiva data,
efectueaza stingerile, compensarile si orice alte operatiuni necesare in vederea stabilirii cu certitudine a
obligatiilor bugetare ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii fiscale si emite si comunica
debitorului decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii. In cazul in care se constata ca debitorul
nu si-a indeplinit obligatiile declarative, organul fiscal local il indruma potrivit art.7 Codul de
procedura fiscala.
Pentru debitorii care au notificat organul fiscal local:
a) majorarile de intarziere , care pot face obiectul anularii, se amana la plata in vederea
anularii. In acest caz,organul fiscal local emite decizie de amanare la plata a majorarilor de intarziere.
b) procedura de executare silita nu incepe sau se suspenda, dupa caz, pentru majorarile de
intarziere amanate la plata potrivit lit a)
c) majorarilor de intarziere amanate la plata potrivit lit a) nu se sting pana la data solutionarii
cererii de anulare a majorarilor de intarziere sau pana la data de 31 martie 2021 inclusiv,in cazul in
care debitorul nu depune cerere de anulare a majorarilor de intarziere.
Decizia de amanare la plata a majorarilor de intarziere isi pierde valabilitate in oricare dintre
urmatoarele situatii:

a) la data emiterii deciziei de anulare a majorarilor de intarziere sau a deciziei de respingere a
cererii de anulare a majorarilor de intarziere dupa caz;
b) la data de 31 martie 2021 inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune cerere de anulare a
majorarilor de intarziere.
Debitorii care au notificat organul fiscal local si au infiintate popriri la data intrarii in vigoare a
ordonantei, de catre organul de executare fiscala, asupra disponibilitatilor banesti, pot efectua plata
sumelor inscrise in adresele de infiintare a popririi din sumele indisponibilizate.
Prevederile mai sus mentionate sunt aplicabile si pentru popririle infiintate intre data intrarii in
vigoare a prezentei hotarari si data de 31 martie 2021 inclusiv.
Art 9 Cererea de anulare a majorarilor de intarziere
Cererea de anulare a majorarilor de intarziere, se solutioneaza prin decizie de anulare a
majorarilor de intarziere sau dupa caz ,decizie de respingere a cererii de anulare a majorarilor de
intarziere.
Un debitor poate beneficia de anularea majorarilor de intarziere potrivit prezentei proceduri,
daca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea anularii.

Adoptată la Orlat , data : 18 februarie 2021
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