ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
__________________________________________________________________________
HOTĂRÂREA
Nr. 54 / 2019
privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie
2018, datorate bugetului local al comunei Orlat
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data
de 29.10.2019,
În aplicarea art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Orlat, referatul de aprobare,
întocmit de iniţiatorul proiectului şi raportul de specialitate al Compartimentului de Taxe şi
Impozite şi taxe locale, cu privire la anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare
restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al comunei Orlat;
În conformitate cu prevederile:
- Titlului IX, cu privire la impozitele şi taxele locale din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal;
- Art. 32 din OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale;
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare;
Văzând raportul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Orlat;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. 1 şi alin. 14, art. 139 alin. 3 lit. a, din OUG nr.
57/2019, privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de
31 decembrie 2018, datorate bugetului local al comunei Orlat, cu condiţia achitării integrale a
obligaţiilor bugetare de plată principale până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.
Art.2 Se aprobă procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor
bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al comunei Orlat, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul
Impozite şi taxe locale.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate prin grija
secretarului general al comunei Orlat.
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Anexa la HCL nr. 54/2019
PROCEDURA
privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31
decembrie 2018 datorate bugetului local al Comunei Orlat
I. Dispozitii generale
(1) Prezenta procedura se aplica tuturor contribuabililor persoane fizice,
persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care la data de 31
decembrie 2018 inclusiv au obligatii bugetare principale restante administrate de
organul fiscal local al Comunei Orlat.
(2) Prin obligatii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se
intelege:
a) obligatii bugetare, inclusiv amenzi pentru care s-a implinit scadenta sau
termenul de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv;
b) diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere
comunicate pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu
s-a implinit termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedura
fiscala;
c) diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere
emise ca urmare a unei inspectii fiscale finalizata pana la data depunerii cererii
si care privesc creante bugetare stabilite pana la data de 31 decembrie 2018 ;
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 decembrie
2018 inclusiv.
(3) Nu sunt considerate obligatii de plata restante la 31 decembrie 2018
inclusiv:
a) obligatiile bugetare pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata,
potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
b) obligatiile de plata stabilite in acte administrative a caror executare este
suspendata in conditiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.
(4) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv si obligatiile de plata
care, la aceasta data, se afla in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (3), iar
ulterior acestei date, dar nu mai tarziu de 15 noiembrie 2019 inclusiv, inlesnirea la
plata isi pierde valabilitatea sau, dupa caz, inceteaza suspendarea executarii actului
administrativ
(5) Pentru obligatiile prevazute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunta la
efectele suspendarii actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea
dobanzilor, penalitatilor tuturor accesoriilor. In acest caz, debitorii trebuie sa
depuna o cerere de renuntare la efectele suspendarii actului administrativ fiscal
pana la data de 15 noiembrie 2019 inclusiv.
II. Obiectivul si scopul procedurii
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 egalitatii de tratament,

respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare a
facilitatilor fiscale.
III. Durata aplicarii procedurii
Prezenta procedura se aplica de la data aprobarii hotararii pana la data de 15
decembrie 2019 inclusiv.
IV. Conditile de anulare a accesoriilor
Se anuleaza accesoriile daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii :
a) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 15
noiembrie 2019 inclusiv, sub sanctiunea decaderii.
b) toate obligatiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la 31
decembrie 2018, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate
prevazuta de lege pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
c) sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege toate obligatiile bugetare
principale si accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plata cuprinse
intre data de 1 ianuarie 2019 si 15 decembrie 2019 inclusiv pana la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor;
d) 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;
V. Modalitatea de implementare a procedurii
Contribuabilii interesati pot depune o cerere de anulare a accesoriilor, pana cel
tarziu la data de 15 noiembrie 2019. Cererea se depune la registratura deschisa la
sediul organului fiscal local.
In prealabil cererea este vizata de salariatii din cadrul Compartimentului
Impozite si Taxe Locale, moment in care acestia elibereaza din oficiu un certificat
fiscal informativ, ce se inmaneaza contribuabilului, din care vor rezulta atat creantele
principale restante si curente scadente ce trebuie achitate cat si suma ce urmeaza a fi
anulata.
In termen de maxim 5 zile lucratoare salariatii cu atributii atat in stabilirea
cat si executarea silita vor analiza daca impozitele si taxele locale inscrise in
certificatul de atestare sunt stabilite 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 executarii silite.
In cazul in care se constata neconcordante in evidentele fiscale
contribuabilul este instiintat de indata pentru a se prezenta la sediul organului
fiscal local in vederea clarificarilor necesare. In acest caz solutionarea cererii de
anulare a accesoriilor va avea termen maxim de 10 de zile.
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 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.
Decizia poate fi contestata de catre contribuabili la organul fiscal local in baza
art.270 din Legea 207/2015.
Solutionarea contestatiei se face cu respectarea Titlului VIII "Solutionarea
contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale" din Legea 207/2015.
Din momentul comunicarii deciziei de aprobare a anularii accesoriilor,
contribuabilii au obligatia ca pana cel tarziu la data de 15 decembrie 2019 sa achite:
a) toate obligatiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la 31 decembrie
2018, administrate de organul fiscal local;
b) obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal local
cu termene de plata scadente cuprinse intre data de 1 ianuarie 2019 si data
platiiefective.
Scaderea efectiva din evidentele fiscale a accesoriilor opereaza dupa aprobarea
cererii de anulare in momentul achitarii creantelor bugetare sus mentionate.
Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor face parte
integranta din prezenta procedura.

JUDETUL SIBIU
COMUNA ORLAT
Str. Avram Iancu , nr. 202
Compartimentul Impozite si taxe locale
Codul de identificare fiscala: 4240952
Nr……../…………….

DECIZIE
privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor
Avand in vedere:
- Cererea nr........................... din data ............................ privind contribuabilul
persoana fizica: Nume, prenume..................................................,
domiciliul ..............................................................................,
CNP .......................................................
persoana juridica: Denumirea societatii ................................................................ ..,
sediul ................................................................................................, CIF ............................
- Prevederile OG nr. 6 din 31.07.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale
- Prevederile HCL nr......................./............................
Se aproba/respinge cererea de anulare a accesoriilor reprezentand:
Tip impozit/taxa

Accesorii (lei)

Total
Anularea accesoriilor opereaza la data indeplinirii de catre contribuabil a
oligatiilor de plata prevazute in procedura care face parte integranta din HCL
nr......................./............................
Respingerea cererii este motivata
de ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...
Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie conf. Art.
270 din Legea 207/2015, care se depune in termen de 45 de zile de la comunicare, la organul
fiscal local emitent.
Conducătorul
organului fiscal,

Coordonator Compartiment
impozite şi taxe locale

(nume, prenume, semnatura)

(nume, prenume, semnatura)

Inspector impozite
şi taxe locale
(nume, prenume,semnatura)

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Contribuabil/Reprezentant/Imputernicit/....................................................
CNP/CIF ..........................................., B.I./C.I./C.P.I. seria............ nr...............................
Semnatura contribuabil........................................
Data........./............/........................ sau
Nr. si data confirmarii de primire:
*Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului
(UE) 2016/679. Persoanele vizate carora li se adreseaza prezentul inscris, precum si tertele
persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu
caracter personal in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679.
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