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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA 

 

 

PROCEDURA 
de acordare a facilităţii fiscale de anulare în cotă de 70% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de 

plată principale restante la 31 decembrie 2015, inclusiv şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de 

plată principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2015, inclusiv, stinse până la această dată, 

constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-

teritorială a comunei Sihlea.  

 

Art. 1. - (1) O cotă de 70% din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor de plată principale datorate 

bugetului local al comunei Sihlea, restante la 31 decembrie 2015, inclusiv, şi administrate de compartimentul 

Impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Sihlea, denumit în continuare organ fiscal local, se 

anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:  

a) se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv, toate obligaţiile 

de plată principale restante la 31 decembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal local; 

b) este stinsă până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, prin orice modalitate prevăzută de lege, o cotă de 30% 

din majorările de întârziere datorate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale prevăzute la lit. a); 

c) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile de plată principale administrate de 

organul fiscal local cu termene de plată până la data de 31 martie 2016, inclusiv, până la data depunerii 

cererii de anulare a cotei de 70% din majorările de întârziere, denumită în continuare cerere de anulare a 

accesoriilor; 

d) contribuabilul să aibă depuse declaraţii fiscale, pentru toate bunurile supuse impozitelor locale, până la 

data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, 

pentru bunurile pentru care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, din oficiu, de 

către organul fiscal local; 

e) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub 

sancţiunea decăderii.  

 

Art. 2. - (1) O cotă de 70% din majorările de întârziere, aferente diferenţelor de obligaţii de plată declarate 

suplimentar de contribuabili prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile de plată principale 

cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează 

dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:  

a) declaraţia rectificativă este depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv; 

b) toate obligaţiile de plată principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice modalitate 

prevăzută de lege până la 31 martie 2016, inclusiv; 

c) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) - e).  

 

Art. 3. - (1) O cotă de 70% din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor de plată principale cu termene 

de plată până la 31 decembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată, administrate de organul fiscal 

local, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:  

a) majorările de întârziere ce pot forma obiectul anulării sunt datorate şi nestinse la 31 decembrie 2015, 

inclusiv; 

b) o cotă de 30% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată 

anterioare datei de 31 dectembrie 2015 şi stinse până la această dată se stinge prin orice modalitate prevăzută 

de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv.  

c) este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. e).  



 

Art. 4. - (1) Contribuabilii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii 

potrivit prezentei hotărâri pot notifica organul fiscal local cu privire la intenţia sa, până cel mai târziu la data 

depunerii cererii de anulare a accesoriilor. 

(2) După primirea notificării depuse de către contribuabil, organul fiscal local comunică acestuia o situaţie a 

obligaţiilor fiscale de plată exigibile, care urmează a fi stinse, precum şi a celor care intră sub incidenţa 

facilităţii. 

(3) Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):  

a) o cotă de 70% din majorările de întârziere, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea 

anulării. În acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plată a cotei de 70% din majorările de 

întârziere; 

b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile de plată accesorii 

amânate la plată potrivit prevederilor de la lit. a); 

c) obligaţiile de plată accesorii amânate la plată potrivit prevederilor de la lit. a) nu se sting până la data 

soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care 

contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.  

(4) Prevederile alin. (3) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a 

accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii potrivit art. 6. 

(4) Decizia de amânare la plată a cotei de 70% din majorările de întârziere îşi pierde valabilitatea în oricare 

din 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 30 iunie 2016, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.  

 

Art. 5. - (1) Prin obligaţii de plată restante la 31 decembrie 2015, inclusiv, se înţelege:  

a) obligaţii de plată pentru care s-a împlinit termenul de plată până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv; 

b) diferenţele de obligaţii de plată principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere până la data de 31 

decembrie 2015, inclusiv; 

c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa 

organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2015, inclusiv.  

(2) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 31 decembrie 2015, inclusiv:  

a) obligaţiile de plată pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 

decembrie 2015, inclusiv; 

b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la 

data de 31 decembrie 2015, inclusiv.  

(3) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2015, inclusiv, şi obligaţiile de plată care, la această dată, se 

află în oricare din situaţiile prevăzute la alin. (2), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 martie 2016, 

inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului 

administrativ fiscal. 

 

Art. 6. (1) Cererea de anulare a accesoriilor se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după 

caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor. 

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică 

contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la organul fiscal local. 

 

Art. 7. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturi juridice 

contractuale şi acestea nu sunt luate în calcul pentru acordarea anulării obligaţiilor de plată accesorii, potrivit 

prezentei hotărâri.  

 



 

Art. 8. - Un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei hotărâri în oricare dintre 

situaţiile prevăzute la art. 1 - 4, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea anulării. 

 

Art. 9. - Obligaţiile de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi transmise organului 

local de executare fiscală în vederea recuperării, cu excepţia amenzilor de orice fel, nu sunt luate în calcul în 

vederea acordării anulării obligaţiilor de plată accesorii de către organul fiscal local. 

 

Art. 10. - Contribuabilii care, la data de 31 martie 2016, inclusiv, au cereri de rambursare în curs de 

soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parţial rambursarea beneficiază 

de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit prezentei hotărâri, dacă achită obligaţiile de plată de care 

depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile 

de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea. 

 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                                                        SECRETARUL COMUNEI SIHLEA  

                  MODREANU STAN                                                                                               MODREANU RADU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale 

 

 

Având în vedere interesul general de sprijinire a contribuabililor aflaţi în dificultate, care nu au fost în 

măsură să-și plătească obligaţiile fiscale restante, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 44 din data de 14.10.2015 se 

propune instituirea unei măsuri conjuncturale de acordare a unei facilităţi fiscale prin care se urmăreşte 

stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligaţiilor de plată restante la buget, maximizarea 

încasărilor bugetare, stimularea mediului economic şi, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de 

care beneficiază întreaga comunitate. 

În conformitate cu art. 12 din Ordonanţă de urgenţă nr. 44 din data de 14.10.2015 s-a instituit 

posibilitatea, acordării unor facilităţi fiscal, constând în anularea unei cote de până la 73,3% din majorările 

de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetelor 

locale, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre. 

În scopul prevenirii acumulării de noi datorii la bugetul local şi pentru a evita un comportament de 

întârziere intenţionată a îndeplinirii obligaţiilor de plată la termen de către contribuabilii susceptibili de a 

beneficia de măsurile propuse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 44 din data de 14.10.2015, propunem Consiliul 

local al comunei Sihlea să adopte o Hotărâre de acordare a fcilității fiscale de anulare în cotă de 70% a 

majorărilor de întârziere aferente obligațiilor de plată principale restante la 31 decembrie 2015, inclusiv și a 

majorărilor de întârziere aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 31 decembrie 

2015, inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanțe de natură fiscală datorate bugetului local de 

către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Sihlea și a unei anexe la aceasta care să 

prevadă procedura de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere stabilită. 

 

 

 

 

 

Consilier venituri, 

Ion PITULAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


