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ROMÂNIA                             

JUDEŢUL SĂLAJ          

COMUNA CRASNA                               

CONSILIUL LOCAL 

        

HOTĂRÂREA Nr.14. 
Din data de 02.02.2016. 

privind aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale 

  

Consiliul local al comunei  Crasna, 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului comunei Crasna cu nr.765/01.02.2016;  

- raportul de specialitate cu nr.766/01.02.2016 prin care se propune aprobarea 

Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale ; 

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei nr.767/01.02.2016; 

- prevederile art.185 alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală ; 

- prevederile art.12 din OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- În baza art. 36 al. (4) lit. c, art. 45 şi art. 115 alin. (1), lit. b din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1. Se aprobă aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2015 

privind acordarea unor facilități fiscale. 

Art.2. Se aprobă acordarea de facilități fiscale conform Procedurii de acordare a 

facilităţilor fiscale sub forma anulării unei cote din majorările de întârziere aferente obligaţiilor 

de plată principale datorate bugetului local, restante la 30 septembrie 2015 inclusiv, prevăzută 

în  Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul comunei 

Crasna prin aparatul de specialitate. 

  Art.4. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ 

instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 

administrativ. 

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Compartiment impozite și taxe locale; 

- Site. www.primariacrasna.ro; 

- Dosarul ședinței. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             

   Cseke Francisc                              Contrasemnează: 

                     SECRETARUL comunei,           

                                                               Lazar Veturia 
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Anexa 

La HCL nr.14. 

Din data de 02.02.2016. 

 

 

Procedura de acordare a facilităţilor fiscale sub forma anulării unei cote din majorările 

de întârziere aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului local, restante 

la 30 septembrie 2015 inclusiv 

 

 1. Dispoziții generale 

 (1) Prezenta procedură se aplică contribuabililor persoane fizice și juridice care la data 

de 30 septembrie 2015, înregistrează obligații de plată restante la bugetul local, calculate 

conform prevederilor legislației in vigoare.  

(2) Prezenta procedura se aplică pe raza administrativ-teritorială a Comunei Crasna.  

 

2. Obiectul si scopul procedurii  

Este reprezentat de atragerea de venituri cu celeritate la bugetul local, prin acordarea de 

facilități fiscale, precum și de respectarea principiului egalității de tratament, respectiv 

stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale, 

atât în cazul contribuabililor persoane fizice, cât și juridice. 

 

 3. Durata aplicării procedurii  

Prezenta procedură se aplică de la intrarea în vigoare a hotărârii până la 30 iunie 2016 

inclusiv. 

 

 4. Beneficiarii 

  Beneficiari ai prezentei hotărâri sunt toți contribuabilii persoane fizice sau juridice, care 

solicită anularea de majorări de întârziere, și îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute în 

O.U.G.nr.44/2015. 

 

 5. Condiții de eligibilitate a procedurii  

Facilităţile fiscale ce vor fi acordate prin prezenta procedură sunt cele prevăzute de 

Ordonanță de Urgenta a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale. 

Anularea cotei de 73,30 % se aplică majorărilor de întârziere aferente obligațiilor de plată 

principale datorate bugetului local restante la 30 septembrie 2015 inclusiv; 

 

 I. Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedura contribuabilii persoane 

fizice și juridice, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții : 

 a) sunt stinse toate obligaţiile de plată principale restante, la data de 30 septembrie 2015 

inclusiv, prin orice modalitate prevăzuta de lege, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;  

b) o cotă de 26,70% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată prevăzute la lit. 

a) stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale se stinge 

prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv;  

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

administrate de organul fiscal cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 

31 martie 2016, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a cotei de 73,30 % din 

majorări de întârziere, denumită în continuare cerere de anulare a accesoriilor;  

d) contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de 

anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru 
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perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin 

decizie, de către organul fiscal ;  

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

inclusiv, sub sancţiunea decăderii.  

 

II. Cota de 73,30% 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 30 septembrie 2015, inclusiv, 

administrate de organul fiscal, 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. I lit. b)-e).  

 

III. Cota de 73,30% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale 

cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată, 

administrate de organul fiscal, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 

condiţii:  

a) majorările de întârziere ce pot forma obiectul anulării sunt datorate şi nestinse la 30 

septembrie 2015, inclusiv;  

b) cota de 26,70 % din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu 

termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 şi stinse până la această dată se stinge 

prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv.  

c) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016, 

inclusiv, sub sancţiunea decăderii.  

 

IV. Cota de 73,30 % din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor de plată principale 

administrate de organul fiscal, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi 

individualizate în decizii de impunere emise urmare unei inspecţii fiscale în derulare la data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii:  

a) toate diferenţele de obligaţii de plată principale individualizate în decizia de impunere sunt 

stinse prin orice modalitate prevăzută de lege;  

b) cota de 26,70 % din majorările de întârziere aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) este 

stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege; 

 c) cererea de anulare a majorărilor de întârziere se depune în termen de 90 de zile de la 

comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii.  

 

V. Prin obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015 inclusiv se înţelege: 

 - obligaţiile de plată pentru care s-a împlinit scadenţă sau termenul de plată până la 30 

septembrie, inclusiv ;  

- diferenţele de obligaţii de plată principale şi majorări de întârziere stabilite prin decizii de 

impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă pentru acestea 

nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală.  

- alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în 

evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.  

 

VI. Nu sunt considerate obligaţii de plată restante, la 30 septembrie 2015, obligaţiile de 

plată pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii la data de 30 
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septembrie inclusiv și obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este 

suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015 inclusiv.  

  

VII. Sunt considerate restanțe la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi obligaţiile de plată 

care, la această dată, se află în oricare din situaţiile prevăzute la pct.VI, 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.  

 

VIII. (1) Contribuabilii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de 

plată accesorii potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă pot notifica organul fiscal competent cu 

privire la intenţia sa, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.  

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

a) cota de 73,30 % 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 

73,30 % 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 lit. a); 

 c) obligaţiile de plată accesorii amânate la plată potrivit 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. 

 (3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de 

anulare a accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii .  

(4) Decizia de amânare la plată a cotei de 73,30 % din majorările de întârziere îşi pierde 

valabilitatea în oricare din următoarele situaţii:  

- la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de 

anulare a accesoriilor, după caz;  

- la data de 30 iunie 2016, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a 

accesoriilor.  

 

6. Modalitatea de implementare a procedurii  

(1) Pentru a beneficia de anularea cotei de 73,30% din majorările de întârziere aferente 

impozitelor și taxelor locale, solicitanții vor depune la compartimentulTaxe si Impozite, până 

la data de 30 iunie 2016, cererea de anulare a obligațiilor fiscale accesorii, conform modelului 

de formular anexat la prezenta , specificând data la care va efectua plata .  

(2) Cererea privind anularea obligațiilor fiscale accesorii, aferente impozitelor și taxelor 

locale, va fi analizată în termen de 30 de zile de serviciile de specialitate din cadrul  

Compartimentului Taxe si Impozite din Primăria Crasna, pentru a se verifica dacă sunt 

îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute în prezenta procedură.  

(3)În urma analizei efectuate, cererea se va soluționa prin emiterea Deciziei de anulare 

a cotei de 73,30 % din obligațiile fiscale accesorii, aferente impozitelor și taxelor locale, după 

constatarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în procedura pentru acordarea facilităților fiscale 

sau după caz, a Deciziei de respingere a cererii de anulare a obligațiilor fiscale accesorii, în 

cazul în care contribuabilul persoană fizică sau juridică nu îndeplinește condițiile prevăzute în 

prezenta procedură. Această decizie va fi comunicată contribuabilului persoană fizică sau 

juridică în cauză.  

(4) Operarea efectivă în evidențe a facilităților fiscale va fi efectuata în baza “Deciziei 

de anulare a cotei de 73,30% din obligațiile fiscale accesorii”, conform Hotărârii de Consiliu 

Local. 
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Nr. ........./………./20…. 

 

 

 

CERERE DE ANULARE A OBLIGATIILOR FISCALE ACCESORII 

 

 

 

Subsemnatul(a).....................................................1) Subscrisa ........................................................., 

C.I.F.*) ..................................., cu sediul în ROMÂNIA/ ..............................., judeţul ................,  

codul poştal ................., comuna................................................,satul .............................................,  

str. ......................................................................, nr. ........, bl. ..........,sc. ......., et. ......, ap ........, 

tel./fax .................................., e-mail ...................................................................... 

reprezentată prin................................. ................................................................2) în calitate de 

proprietar/coproprietar/mandatar/acţionar unic/asociat/ administrator/împuternicit cu domiciliul în 

ROMÂNIA/ ............................., judeţul ............................................, codul poştal ..................., 

municipiul/oraşul/comuna....................................., satul/sectorul .................................., str. 

......................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, 

identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*)......................................., în 

conformitate cu prevederile OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi a HCL 

nr..../...............2016 privindacordarea unor facilităţi fiscale, solicit : 

a) - anularea unei cote de 73,30% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 

principalerestante la data de 30.09.2015; 

 

Fapt pentru care, pentru a putea beneficia de anularea unei cote de.................din majorarile de 

intarziere aferente obligatiilor fiscale restante la data de 30.09.2015, solicit o situatie a obligatiilor 

fiscale exigibile la data platii.. 

Declar pe propria răspundere că voi achita integral debitul restant la data de 30 septembrie 2015 

şi majorările aferente până la data de……………… 

 

 

Data           Semnătura 

.................         ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Se completează în cazul persoanelor fizice; 

*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de 

înregistrare, după caz); numărul 

de înregistrare la instanţa judecătorească, etc. 

2) Se completează în cazul persoanelor juridice; 

3.) Se completează în cazul persoanelor fizice sau juridice care: 
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Codul de identificare fiscala: ....................... 

Adresa/ 

Cont IBAN/ 

telefon/fax 

/e-mail 

Nr. ........../.../20.... 

 

 

DECIZIE 

de anulare a cotei de ........ din obligaţiile fiscale accesorii 

 

Numele si prenumele/Denumirea debitorului 

........................................................................................................................................... 

Domiciliul/Sediul: Romania/ ..............................., judetul ............................................, codul 

postal ..................., comuna ........................................................................................, 

satul/sectorul ......................................., str. ....................................................................... nr. ........, 

bl. .........., sc. ......., et. ......, ap. ....... 

 

Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./pasaport seria ............ nr. 

......................................, C.I.F.*) ..............................................., telefon/fax .................................., 

e-mail............................................................. 

In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor 

facilităţi fiscale şi a HCL nr..../2016 privind acordarea unor facilităţi fiscale, se anuleaza cota de: 

...................reprezentând majorări de întârziere aferente obligaţiilor principale neachitate până la 

data de 30 septembrie 2015, respectiv suma de……………..…..lei 

 

 

Data anularii 

 

 

Conducatorul organului fiscal local, 

L.S. ....................................... 

(prenumele, numele si semnatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

*)Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare 

fiscala ,dupa caz) etc. 


