
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: Anularea  accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data 
de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe
raza administrativ-teritorială a municipiului Alexandria

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședința 
ordinară, având în vedere :
- referatul de aprobare nr.2236/27.01.2021 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr.2237/27.01.2021 al Direcției Impozite și Taxe Locale si Direcției 
Patrimoniu;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 
municipiului Alexandria;
- prevederile O.U.G.nr. 69/2020 privind instituirea unor facilități fiscale;
- prevederile O.U.G. nr.226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare și pentru modificarea 
și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene ;
- prevederile art. 5, alin.(1), lit.(a), art.16 alin.(2), art.20, alin.(1), lit.(b) alin.(2) și art.30  din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările 
ulterioare;
- prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului 
Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificarile și 
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- prevederile art.9, pct.3 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea 199/1997;
- prevederile art. 129, alin. (2) lit. „ b”, coroborat cu alin. (4) lit. „ c”, din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ al Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art.136 alin. (1),  art.139 alin.(1), alin.(3) lit.c si alin.(6) şi ale art.196



alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, cu 
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă anularea  unor obligații accesorii aferente obligațiilor bugetare principale
restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Alexandria în
condițiile “Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale 
restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe
raza administrativ-teritorială a municipiului Alexandria”, conform Anexei, la prezenta 
hotărâre.
Art.2. Se aprobă formularele care vor fi utilizate pentru aplicarea prezentei Hotărâri.
Art.3. Cu data prezentei, orice prevedere contrara iși inceteaza aplicabilitatea.
Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcției Impozite și Taxe Locale, Direcției Juridic Comercial,
Direcției Patrimoniu, pentru luare la cunoștință și măsuri de punere în aplicare.

Președinte de ședința,                                             Contrasemnează :
Consilier,                                                            Secretar General 

Silvia Cobarlie Alexandru Răzvan Ceciu

Alexandria,
Nr.23/29.01.2021



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
Nr.2236/27.01.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre  privind”Anularea  accesoriilor aferente obligaţiilor 
bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local 
de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a municipiului 
Alexandria”

Promovarea acestui proiect are la baza prevederile art. XX ale O.U.G.
nr.226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea 
unor acte normative si prorogarea unor termene, prin care a fost prelungita, pana la 
31.03.2021, inclusiv, aplicabilitatea procedurii de anulare a accesorilor reglementata de 
O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale.

Prin O.U.G. nr.69/2020 s-a conferit, potrivit prevederilor art.XVII, coroborat cu 
capitolul II art.VIII-XVI, posibilitatea Consililului Local de a stabili printr-o hotarare 
procedura de anulare a accesorilor aferente obligatiilor fiscale principale restante la 
31.03.2020.
„ Art. XVII Anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare restante  la 
data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale

(1)  În cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 
inclusiv, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se 
aplică de către unităţile administrativ-teritoriale, opţional, cu condiţia 
ca aplicarea acestor prevederi să fie stabilită prin hotărâre a consiliului 
local.

(2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi 
procedura de acordare a anulării accesoriilor.”

Procedura de  anulare a  accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale 
restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de 
pe raza administrativ-teritorială a municipiului Alexandria, se aplica de la data intrarii in 
vigoare a prezentei hotararii pana la data de 31.30.2021 (data limita de depunere a 
cererilor de anulare sub sanctiunea decaderii).

Promovarea acestei hotărâri are drept scop stimularea achitării voluntare de către 
contribuabili (persoane fizice și juridice sau entități fară personalitate juridică), 
maximizarea încasărilor bugetare, evitarea deschiderii procedurii insolventei in special a 
contribuabililor afectati de criza SARS-CoV-2, stimularea mediului economic şi, 
respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate.

Prin prevederile art.XX ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 226 din 30 
decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea  unor acte normative şi prorogarea unor termene, a fost prelungita perioada 
de aplicabilitatea a procedurii de anulare a accesoriilor pana la 31.03.2021, inclusiv, 



reglementata de O.U.G.nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale.

Astfel, se impune promovarea unui proiect de hotarare privind anularea 
accesoriilor, aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 
inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-
teritoriala a Municipiului Alexandria, in conformitate cu prevederile O.U.G.nr.226/2020 
privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si compltarea unor acte 
normative si prorogarea unor termene.

Obligaţii bugetare principale restante sunt considerate si obligaţiile bugetare 
principale datorate de debitorul aflat în insolvenţă pentru care s-a împlinit scadenţa până 
la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existenţa unui tabel de creanţe sau a 
unui program de plată a creanţelor.

Direcția Impozite și Taxe Locale și Directia Patrimoniu, având în vedere cele 
menționate mai sus,  propune spre analiză Raportul  de specialitate nr. 2237/27.01.2021
privind anularea accesoriilor, aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 
31.03.2020, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-
teritoriala a Municipiului Alexandria .

Propunerea de mai sus fiind legală, necesară și oportună, în conformitate cu 
prevederile art.136, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun elaborarea de 
catre Direcția Impozite și Taxe Locale și Directia Patrimoniu a unui proiect de hotărâre 
privind anularea accesoriilor, aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza 
administrativ-teritoriala a Municipiului Alexandria .

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre 
dezbatere și aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria.

Primar,
Victor Drăgușin



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
Nr. 2237/27.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre  privind ”Anularea  accesoriilor aferente obligaţiilor 
bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local 
de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a municipiului 
Alexandria”

1) Necesitatea proiectului

Prin Referatul de aprobare nr.2236/27.01.2021, domnul primar Victor Dragușin 
propune elaborarea de către  Direcția  Impozite și Taxe Locale a unui proiect de hotărâre 
cu privire la anularea  accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data 
de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 
administrativ-teritorială a municipiului Alexandria.

Promovarea acestui proiect are la baza prevederile art. XX ale O.U.G.nr.226/2020 
privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte 
normative si prorogarea unor termene, prin care a fost prelungita, pana la 31.03.2021,
inclusiv, aplicabilitatea procedurii de anulare a accesorilor reglementata de O.U.G.
nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 
precum si pentru instituirea unor masuri fiscale.

Prin O.U.G. nr.69/2020 s-a conferit, potrivit prevederilor art. XVII, coroborat cu 
capitolul II art.VIII-XVI, posibilitatea Consililului Local de a stabili printr-o hotarare 
procedura de anulare a accesorilor aferente obligatiilor fiscale principale restante la 
31.03.2020.
„ Art. XVII Anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare restante  la 
data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale

(1)  În cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 
inclusiv, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se 
aplică de către unităţile administrativ-teritoriale, opţional, cu condiţia 
ca aplicarea acestor prevederi să fie stabilită prin hotărâre a consiliului 
local.

(2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi 
procedura de acordare a anulării accesoriilor.”

Procedura de  anulare a  accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale 
restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de 
pe raza administrativ-teritorială a municipiului Alexandria, se aplica de la data intrarii in 
vigoare a prezentei hotararii pana la data de 31.03.2021 (data limita de depunere a 
cererilor de anulare sub sanctiunea decaderii).

Prin prevederile art.XX ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 226 din 
30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 



completarea  unor acte normative şi prorogarea unor termene, a fost prelungita perioada 
de aplicabilitatea a procedurii de anulare a accesoriilor pana la 31.03.2021, inclusiv, 
reglementata de O.U.G.nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale.

2)Oportunitatea proiectului   
Scopul prelungirii acestei facilitati este determinat de necesitatea stimularii

conformarii contribuabililor la achitarea voluntară a obligaţiilor de plată restante, 
maximizarea încasărilor la bugetul local,  sprijinirea contribuabililor aflați in dificultate, a 
prevenirii acumulării de noi datorii la bugetul local, revitalizarea si evitarea deschiderii 
procedurii insolventei in special a contribuabililor afectati de criza SARS-CoV-2.

De aceasta facilitate pot beneficia toti contribuabilii persoane fizice, persoane 
juridice sau entități fară personalitate juridică, persoane fizice care desfasoară activități 
economice în mod independent sau exercită profesii libere, care datorează obligațiile de 
plată menționate, fară nici o discriminare, dacă îndeplinesc condițiile impuse de
legislație.

3)Considerații de ordin economic
Acordarea acestei facilități fiscale este mai eficiente decât procedura de executare

silită, care reprezintă o modalitate de recuperare a creanțelor ce presupune costuri 
suplimentare. Anularea accesoriilor este o măsura stimulativa și la latitudinea
contribuabililor care au potențial de a îndeplini condițiile impuse de lege pentru acordarea 
facilităților fiscale.

Avantajele acordării facilităților fiscale privind anularea majorărilor de întârziere 
aferente obligațiilor principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului 
local al Municipiului Alexandria sunt pe de o parte, incasarea unor obligații bugetare 
principale restante, inclusiv a obligațiilor bugetare ale anului 2020 și pe de altă parte, că 
aceste facilități vin în sprijinul contribuabililor cu debite restante la bugetul local.

Sfera de aplicare:

Debitorii ce pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură sunt:
debitorii, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte 
entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în 
mod independent sau exercită profesii libere, care la data de 31 martie 2020 inclusiv au 
obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal local.

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem:
Initierea proiectului de hotarare privind anularea majorărilor de întârziere aferente 

obligațiilor fiscale principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local 
al Municipiului Alexandria, potrivit procedurii stabilite in Anexa la Hotararea de Consiliu 
Local.



4)Considerații de ordin juridic
Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentată pe 

prevederile urmatoarelor acte normative:

- Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri fiscale;

- prevederile art. XX ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 226 din 30 
decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea  
unor acte normative şi prorogarea unor termene;

- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare.

Față de cele prezentate mai sus, am elaborat și fundamentat proiectul de hotărâre 
prezentat, care, împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere  și aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

Director Executiv D.I.T.L., Director Executiv D.J.C., Director Executiv D.P.,
Ureche Claudia Chesnoiu Postumia         Oprea Dumitru


