
ANEXA nr. 2 la Procedură 

 

 

 

 

 

Nr. ____ / ________ 

DECIZIE 

de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii 
 

Contribuabilul PF /împuternicit PJ ……………………………………………………………, 

CNP………………...…...…, B.I./C.I. serie………, nr……………., jud. ………………………, loc. 

……………………, cod poştal …………………, str. …………………………………….., nr. 

………, bl. ……, sc. ….., et. …., ap. …., telefon ………………………, fax …………………….., 

e-mail ……………………….………….……. 

Contribuabilul PJ ……………………………………………………., codul de identificare fiscală 

………………………………,  Nr. înregistrare la registrul comerţului …………………………, jud. 

………………….., loc. ………………………….., cod poştal …………………………, str. 

……………………………………., nr. ……, bl. ………, sc. ……., et. ……, ap. ………, telefon 

……………………….., fax ……………………, e-mail ……………………………, cont IBAN 

…………………………………………., deschisa la …………………………………………….. 

În temeiul prevederilor Cap.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru 

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

unor măsuri fiscale, cu modificările şi completările ulterioare și ale HCL.nr......../...........2021 

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, având în vedere 

Notificarea nr. ............ din data de ................, înregistrată la organul fiscal local cu nr. ........ din data 

de ..............., luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 69/2021 cu modificările şi completările ulterioare, se emite următoarea decizie: 

Se acordă amânarea la plată a majorărilor de întârziere, aferente obligaţiilor de plată 

principale restante la 31martie 2020, în sumă totală de ...................... lei, reprezentând: 
- lei - 

Nr. crt. Denumirea obligaţiei de plată Majorări de întârziere  

0 1 3 

1.   

2.   

...   

TOTAL GENERAL  

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. 

Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 
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