
ROMANIA  

JUDETUL BOTOȘANI  

COMUNA ROMÂNEȘTI 

PRIMAR 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29 

privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora 

 

    Consiliul Local al Comunei Româneşti, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară în data de  30 

iulie 2021; 
   Având în vedere:  

-referatul de  aprobare al primarului nr. 3469/30.06.2021 şi raportul de specialitate   

Compartimentului  Impozite şi Taxe Locale nr. 3468/30.06.2021prin care se 

propune instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora; 

- in conformitate cu prevederile OUG nr. 69 / 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale; 

- tinând cont de dispozițiile OUG nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 

6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, precum si pentru modificarea altor acte 

normative, 

- in conformitate cu prevederile OUG nr. 226/2020 privind unele masuri fiscal bugetare si 

pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene; 

- in conformitate cu prevederile OUG nr. 48 / 2020 privind unele masuri financiar fiscale 

- in conformitate cu prevederile OUG nr. 19 / 2021 privind unele masuri fiscale pentru 

modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fiscal 

În temeiul art.129,alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit. c), art.139,alin.(3),lit.c) art.154 

şi art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aprobă acordarea facilităților fiscale prin aplicarea prevederilor OUG nr. 69 / 

2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si 

pentru instituirea unor masuri fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazurile 

obligațiilor bugetare restante la 31.03.2020 datorate bugetului local al Comunei Românești. 

Art.2. Se aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale în cazurile obligațiilor 

bugetare restante la 31.03.2020, datorate bugetului local al Comunei Românești, conform anexei 

nr.1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

Art.3. Primarul Comunei Românești, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentului proiect de hotărâre. 

 

 
                                                             Iniţioator proiect ,                   Contrasemnează :  
                                                           Primar                                          Secretar  general 

                                               ing. Dumitru Buzoianu                              Magdalina Rusu 

 

 

ROMÂNEȘTI, 

Data : 30.06.2021 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare 

 nr. 29/30.062021 

 
 

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE 

Sfera de aplicare: 

(1) PROCEDURA se aplica debitorilor - persoane juridice, persoane fizice sau entita 

tfai rapersonalitate juridica - care la data de 31 Martie 2020 inclusiv au obligații bugetare 

principale restante administrate de organul fiscal local . 

(2) În nsensul prezentei PROCEDURI , prin notiunea de obligații bugetare principale 

restante la 31 Martie 2020 inclusiv se întelege:dobanzile, penalitatile si toate accesoriile 

aferente obligatiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv. 

(3) In cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate 

bugetelor locale, prevederile OUG 69/2020 cu modificarile si completarile ulterioare se aplica 

de catre UAT Românești fiind stabilita prin hotarare a consiliului local. 

Anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 

martie 2020 administrate de alte institutii sau autoritati publice 

Prevederile prezentei proceduri nu sunt aplicabile si in cazul obligatiilor bugetare 

administrate de alte institutii sau autoritati publice. In acest caz, cererea de anulare a 

accesoriilor se depune si se solutioneaza de catre institutia sau autoritatea publica care 

administreaza respectivele obligatii bugetare. 

Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante 

(1) Debitorii care intentioneaza sa beneficieze de anularea obligatiilor bugetare accesorii 

potrivit prezentului capitol pot notifica organul fiscal cu privire la intentia lor, pana 

cel mai tarziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevazuta la art. IX 

lit. d) din OUG nr. 69/2020. 

(2) Dupa primirea notificarii prevazute la alin. (1), organul fiscal - verifica daca debitorul 

si-a indeplinit obligatiile declarative potrivit vectorului fiscal pana la data depunerii 

notificarii, efectueaza stingerile, compensarile si orice alte operatiuni necesare in 

vederea stabilirii cu certitudine a obligatiilor bugetare ce constituie conditie pentru 

acordarea facilitatii fiscale potrivit art. IX-XII din OUG nr. 69 /2020. In cazul in care 

se constata ca debitorul nu si-a indeplinit obligatiile declarative, organul fiscal il 

indruma potrivit art. 7 din Legea nr. 207/2015,cu modificarile si completarile 

ulterioare. 



(3) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii notificarii, organul fiscal 

central elibereaza din oficiu certificatul de atestare fiscala, pe care il comunica 

debitorului. 

(4) Organul fiscal are obligatia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordante cu 

privire la obligatiile bugetare ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii fiscale 

sau a celor care pot fi anulate, potrivit art. IX-XII. din OUG nr. 69 /2020 

(5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art XIII alin. (1) din OUG nr. 

69 /2020: 

a) dobanzile, penalitatile si toate accesoriile, care pot face obiectul anularii, se amana 

la plata in vederea anularii. In acest caz, organul fiscal emite decizie de amanare la 

plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor; 

b) procedura de executare silita nu incepe sau se suspenda, dupa caz, pentru 

obligatiile accesorii amanate la plata potrivit lit. a); 

c) obligatiile accesorii amanate la plata potrivit lit. a) nu se sting pana la data 

solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 31 ianuarie 2022 

inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor. 

(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile si pe perioada cuprinsa intre data depunerii 

cererii de anulare a accesoriilor si data emiterii deciziei de solutionare a cererii 

potrivit art. XV alin. (1) din OUG nr. 69 /2020. 

(7) Decizia de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor isi 

pierde valabilitatea in oricare dintre urmatoarele situatii: 

a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a 

cererii de anulare a accesoriilor, dupa caz; 

b) la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune cerere de 

anulare a accesoriilor. 

(8) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit art. XIII alin. (1), 

dobanzile, penalitatile si toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului 



capitol si care au fost stinse dupa data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr. 

69/2020, se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 
 

Anularea accesoriilor in cazul debitorilor care au cereri de rambursare 

Debitorii care la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv au cereri de rambursare in curs de 

solutionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau partial 

rambursarea beneficiaza de anularea obligatiilor bugetare accesorii potrivit prezentei 

PROCEDURI, daca achita obligatiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin 

compensare cu sumele individualizate in cererea de rambursare, in termen de 30 de zile de la 

data comunicarii deciziei prin care se respinge rambursarea. 

 
Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 

31.03.2020 

 
Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale, 

restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ 

urmatoarele conditii: 

a) toate obligatiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, 

administrate de organul fiscal, 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; 

b) sunt stinse 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, toate obligatiile bugetare principale si accesorii 

administrate de organul fiscal 

c) debitorul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, pana la data depunerii cererii 

de anulare a accesoriilor inclusiv. 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; 



d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod 

corespunzator a conditiilor prevazute la lit. a)-c), dar nu mai tarziu de data de 

31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sanctiunea decaderii. 

 
 

Cererea de anulare a accesoriilor 

1 Cererea de anulare a accesoriilor, depusa potrivit prezentei PROCEDURI, se 

solutioneaza prin decizie de anulare a accesoriilor sau, dupa caz, decizie de respingere 

a cererii de anulare a accesoriilor. 

2 Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentului capitol in 

oricare dintre situatiile prevazute la art. IX-XII din OUG nr. 69 /2020, independent sau 

cumulat, daca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea anularii. 

 
 

Efecte cu privire la masurile de executare silita prin poprire instituite de 

organul fiscal 

 
(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 ianuarie 2022 

inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. XIII din OUG 

nr. 69 /2020 si au dispuse masuri de executare silita prin poprire la data 

intrarii in vigoare Ordonantei de Urgenta, nr. 69/2020, de catre organul de 

executare fiscala, asupra disponibilitatilor banesti, pot efectua plata sumelor 

inscrise in adresele de infiintare a popririi din sumele indisponibilizate, altele 

decat cele reprezentand obligatii de plata care fac obiectul amanarii la plata in 

vederea anularii potrivit art. XIII alin. (5) lit. a) din OUG nr. 69 /2020. 

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si pentru masurile de executare silita prin 

poprire, dispuse, potrivit legii, intre data intrarii in vigoare a Ordonantei de 

Urgenta nr. 69/2020 si data de 31 ianuarie 2022 inclusiv. 

 
Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată 

1. Debitorii care la data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr. 69/2020, 

beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care obtin esalonarea in perioada 



cuprinsa intre data intrarii in vigoare a ordonantei si data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, pot 

beneficia de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor in conditiile art. X-XII din 

OUG nr. 69 /2020. 

2. Debitorii care la data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr. 69/2020 beneficiaza 

de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare, precum si cei care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre data intrarii 

in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr. 69/2020 si data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, pot 

beneficia, in baza cererii de anulare a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor, depuse 

pana la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor 

accesoriilor, daca esalonarea la plata se finalizeaza pana la data depunerii cererii de anulare a 

accesoriilor inclusiv. In acest caz, accesoriile incluse in ratele de esalonare cu termene de plata 

dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta achitate odata cu plata ratei de 

esalonare se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. In 

situatia in care esalonarea la plata aflata in derulare cuprinde numai obligatii de plata accesorii, 

debitorii pot beneficia de anularea accesoriilor ramase de plata din inlesnirea la plata acordata, 

fara a le mai achita, urmand ca, in baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal sa emita 

decizia de anulare a accesoriilor, precum si decizia de finalizare a esalonarii la plata. 

 
Anularea accesoriilor in cazul debitorilor care au cereri de rambursare 

 
 

Debitorii care la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv au cereri de rambursare in curs de 

solutionare pentru care,ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau partial rambursarea 

beneficiaza de anularea obligatiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol, daca achita 

obligatiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele 

individualizate in cererea de rambursare, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei 

prin care se respinge rambursarea. 

 
Mentinerea valabilitatii facilitatii fiscale reprezentand anularea accesoriilor 

Facilitatea fiscala reprezentand anularea accesoriilor prevazuta de prezenta PROCEDURA isi 

mentine valabilitatea si in urmatoarele cazuri: a) in cazul desfiintarii actului administrativ 

fiscal in procedura de solutionare a contestatiei chiar daca s-a dispus emiterea unui nou act 



administrativ fiscal; b) in cazul in care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscala potrivit 

art. XIII din OUG nr. 69 /2020 organul fiscal constata existenta unor obligatii bugetare ce nu au 

fost incluse in certificatul de atestare fiscală 

 

 
 

Posibilitatea de contestare 

Impotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului capitol se poate 

formula contestatie potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Dispozițiile sunt aplicabile: 

a) până la data comunicarea deciziei de aprobare 

b) pănă la data comunicării deciziei de respingere 

Alte măsuri : 

• posibilitatea contribuabililor de a notifica organului fiscal intent ia de a beneficia 

de oricare din facilitatile prevazute. In acest caz, pentru accesoriile ce pot forma 

obiectul anularii se instituie un regim special de administrare; 

• pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal pentru a beneficia de oricare din 

facilita t ile preva zute, doba nzile, itapenalt ile s i toate accesoriile care pot fi anulate s i 

care au fost achitate se restituie, la cerere, potrivit Codului de procedura fiscala . 

• în cazul contribuabililor pentru care au fost instituite popriri asiguratorii sau 

executorii, la data intrarii î n vigoare a hotarării, în scopul acordării 

posibilita t ii de a beneficia de anularea accesoriilor se reglementeaza posibilitatea 

contribuabilului de a efectua pla t i din sumele indisponibilizate ca efect al popririi. 

 

                                                             Iniţioator proiect ,                   Contrasemnează :  

                                                           Primar                                          Secretar  general 
                                               ing. Dumitru Buzoianu                              Magdalina Rusu 

 

 



ANEXA 2 la Regulament 
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

PRIMĂRIA COMUNEI ROMÂNEȘTI 

Tel:0231/565080, fax:0231/565205 

Email: primaria.romanesti@yahoo.com, 

http://www.comunaromanesti.ro/ 

 

Nr. 
 

Cerere de anulare a accesoriilor 

Subsemnatul □ Contribuabilul PF/ □ împuternicit (PJ) .......................................................................  , 
legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie... nr .............................. , CNP ............................................, judeţ ...................... 
loc................................ cod poştal ............................ sector .... , str ................................................................ nr .......... , 
bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel ......................................................... fax ...................................... , 

adresă de email ..................................................................................... , 
Contribuabilul (PJ) ................................................................................ ,Codul de 
fiscală ........................... identificare, judeţ .................................................... loc cod poştal 
str ......................................... sector .... , 
fax ............................... ............. nr ........... , bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel ........................................................... 

comerţului .................... adresă de e-mail ............................................................... , înregistrat la 
la .......................................... registrul 
la nr ................................. , cont IBAN ................................................................... , deschis 

 
În temeiul prevederilor OUG nr. 69/2020 privind instituirea unor facilități fiscale 

și ale HCL nr. /2021 privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul UAT Românești, 
intrarea în vigoare a OUG 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum si pentru 
modificarea și completarea unor acte normative in domeniul fiscal, solicit anularea 
accesoriilor în sumă de ..................................... lei, ca urmare a faptului  că am îndeplinit 
condițiile în termenele prevăzute în HCL nr. /2021. 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile 
stipulate de prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția 
persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date şi pentru comunicarea electronică a răspunsului / alte 
acte administrative emise de UAT Românești pe adresa de email. 

Reprezentant, 

Numele şi prenumele 

Calitatea ................... 

Semnătura 
 
                                                             Iniţioator proiect ,                   Contrasemnează :  
                                                           Primar                                          Secretar  general 

                                               ing. Dumitru Buzoianu                              Magdalina Rusu 
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