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    NR. 75/25.06.2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

instrument de prezentare şi motivare 

La proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii 

de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la data de 

31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ 

teritorială a Oraşului Isaccea 

 

 

Iniţierea acestui proiect de hotărâre are la bază prevederile O.U.G. nr. 69/2020 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor 

măsuri fiscale, care conferă, potrivit prevederilor art. XVII, posibilitatea Consiliului Local de a 

stabili printr-o hotărâre procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 

data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-

teritorială a Oraşului Isaccea: 

ART. XVII 

Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor 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 administrativteritoriale, opţional, 

cu conditia ca aplicarea acestor prevederi sa fie stabilita prin hotarare a consiliului local. 

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

accesoriilor. 

 

Scopul promovării acestui proiect de hotărâre este determinat de stimularea conformării 

voluntare a contribuabililor la plata obligațiilor bugetare către bugetul local, maximizarea încasărilor 

bugetare și diminuarea arieratelor la bugetul local, 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 persoanelor juridice angajate sau nu în activități comerciale, cât și al 

persoanelor fizice și a celor asimilate acestora. 

 

Ţinând cond de faptul că obligaţiile de plată accesorii (majorările de întârziere) îngreunează 

în mod semnificativ conformarea voluntară a contribuabililor la plata obligaţiilor bugetare 

principale, în contextul actual al dificultăţilor financiare cu care aceştia se confruntă afectaţi direct 

sau indirect de criza determinată de noul coronavirus, 
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Din necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili de noi datorii la bugetul local al 

Oraşului Isaccea precum şi cea a evitării unui comportament de întărziere intenţionată a îndeplinirii 

obligaţiilor de plată la termenle prevăzute de lege, 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), art.136 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 Propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Oraşului Isaccea, proiectul de hotărâre 

privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor de plată 

accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului 

local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Isaccea 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

Ing. Moraru Anastase 


