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PRIVESTE:   Instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a   

                   accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data          

                      de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului              

            Alexandria 

 

1) Necesitatea proiectului 

Prin  Referatul de aprobare nr.24146/24.10.2019, domnul primar Victor Dragusin 

propune elaborarea de catre  Directia  Impozite si Taxe Locale a unui proiect de hotarare 

cu privire la acordarea unor facilităţi fiscale. 

Potrivit prevederilor art.32 din Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor 

facilități fiscale, Consiliul local poate adopta o hotarare cu privire la instituirea unor 

facilitati fiscale si o procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor fiscale 

principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local de către 

contribuabili de pe raza municipiului Alexandria.  

Prin hotărârea prevăzută mai sus, consiliul local aprobă si procedura de acordare a 

anulării accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 

31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Alexandria. 

Scopul promovării acestei hotărâri este determinat de stimularea conformării 

contribuabililor la plata obligațiilor fiscale, prin sprijinirea contribuabililor aflati in 

dificultate. 

 

 

2) Oportunitatea proiectului    

Prin acest act normativ s-a propus instituirea unei măsuri 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 societate. 

În scopul prevenirii acumulării de noi datorii la bugetul local, pentru a stimula 
achitarea voluntară de către contribuabili a obligaţiilor de plată restante şi pentru 

maximizarea încasărilor la bugetul local, propunem spre aprobare prezentul proiect de 

hotărâre. 

De aceste facilitati pot beneficia toti contribuabilii persoane fizice, persoane 

juridice sau entitati fara personalitate juridica, care datoreaza obligatiile de plata 

mentionate, fara nici o discriminare, daca indeplinesc conditiile impuse de legislatie. 

 



 

3) Consideratii de ordin economic 

Facilitatile fiscale sunt mai eficiente decat procedura de executare silita, care 

reprezinta o modalitate de recuperare a creantelor ce presupune costuri suplimentare. 

Sunt masuri stimulative si la latitudinea contribuabililor care au potential de a indeplini 

conditiile impuse de lege pentru acordarea facilitatilor fiscale. 

Prin Ordonanța Guvernului nr.6 din 31.07.2019 s-a conferit posibilitatea unităților 

administrativ-teritoriale de instituire a unor facilități fiscale, de anulare a accesoriilor în 

cazul obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetelor 

locale.  

În cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici 

de 1 milion de lei, datorate bugetelor locale, prevederile ordonanței se aplică de către 

unitățile administrativ-teritoriale, opțional, dacă consiliul local stabilește, prin hotărâre, 

aplicarea acestor prevederi și aprobă procedura de acordare a anulării accesoriilor. 

Sfera de aplicare: 

Debitorii ce pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură sunt : 

debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică care la 

data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate 

de organul fiscal local sub un milion lei. 

În categoria debitorilor prevăzuţi mai sus se includ şi  debitorii aflaţi în procedura 

insolvenţei ori aflaţi în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Prin obligatii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, se 

intelege obligatii bugetare, inclusiv amenzi, pentru care s-a implinit scadenta sau 

termenul de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv. 

 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, propunem: 

Anularea accesorile aferente obligatiilor bugetare principale datorate bugetului 

local, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, daca sunt indeplinite cumulativ 

urmatoarele conditii: 

    a) toate obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, 

administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana 

la data de 15 decembrie 2019 inclusiv ; 

    b) 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; 

    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 accesoriilor dupa indeplinirea in mod 

corespunzator a conditiilor prezentate la lit.a) – c), dar nu mai tarziu de 15 decembrie 

2019 inclusiv, sub sanctiunea decaderii. 



4) Consideratii de ordin juridic 

         Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentata pe 

prevederile urmatoarelor acte normative: 

 

 -  Ordonanţa Guvernului nr.6/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale; 

-  Procedura din 19 septembrie 2019 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,   

aprobată prin Ordinul nr. 3.126 din 19 septembrie 2019; 

          - Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

          - Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 
             

Prin prevederile art. 32 al Ordonanței nr.6/31.07.2019 privind instituirea unor 

facilități fiscale, se stabilește: 

”Art.32 – anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 

2018 datorate bugetelor locale. 

În cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai 

mici de 1 milion de lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se 

aplică de către unitățile administrativ teritoriale sau, după caz, subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale municipiului București, opțional, dacă consiliul local 

stabilește, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi. 

Prin hotărârea prevăzută la alin.(1) consiliul local aprobă și procedura de 

acordare a anulării accesoriilor.” 

 

       Fata de cele prezentate mai sus, am elaborat si fundamentat proiectul de hotarare 

prezentat, care, impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere  si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria.  
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