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    NR. 4593/22.04.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 77 din 31.07.2020 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 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 31.07.2020 modificată prin HCL nr. 11 din 

28.01.2021, a fost aprobată instituirea unor facilități fiscale precum şi Procedura 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. 

La baza adoptării acestei hotărâri au stat prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru 

instituirea unor măsuri fiscale. 

În Monitorul Oficial nr.  315  din 29.03.2021 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 19 

din 25.03.2021 care, la art. VI aduce o serie de modificări Capitolului II: Anularea unor obligaţii 

accesorii din O.U.G. nr. 69/2020, menţionată mai sus.  

 Sintetizând aceste modificări, se desprinde ideea că termenul de 15 decembrie 2020 (ulterior 

31 martie 2021) reprezentând termenul pentru depunerea cererii de anulare a obligaţiilor de plată 

accesorii precum şi termenul pentru plata obligaţiilor bugetare principale şi accesorii restante la data 

de 31.03.2020 inclusiv, se înlocuieşte cu termenul de 31 ianuarie 2022. 

 

 Pe cale de consecinţă, se impune modificarea 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, anexă la H.C.L. 

77 din 31.07.2020 modificată prin HCL nr. 11 din 28.01.2021, după cum urmează: 

1. La articolul 1 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins: 

a) „obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31 

martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data 

intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice 

și fiscal-bugetare și data de 31 martie 2020 inclusiv. Sunt considerate obligaţii bugetare 

principale restante şi obligaţiile bugetare principale datorate de debitorul aflat în insolvenţă 
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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;” 

2. La articolul 1 alineatul (5) va avea următorul cuprins: 

“(5) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care, la 

această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (4), iar ulterior acestei date, dar nu 

mai târziu de data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după 

caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.” 

3. La articolul 2 alineatul (1) , litera d) va avea următorul cuprins: 

d) „debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a 

condițiilor prevăzute la lit. a)-c), în perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020, inclusiv, sau în 

perioada 1 ianuarie 2021 - 31 ianuarie 2022, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.” 

4. La articolul 3 alineatul (9) , litera c) va avea următorul cuprins: 

c) “obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării 

cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, în cazul în care 

debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.” 

5. La articolul 3 alineatul (12) , litera b) va avea următorul cuprins: 

b) “la data de 31 ianuarie 2022, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a 

accesoriilor.” 

6. La articolul 4 alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins: 

„(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală cu modificările și completările ulterioare, în perioada 14 mai 2020 - 15 decembrie 2020 

inclusiv, precum şi în perioada 1 ianuarie 2021 - 31 ianuarie 2022 inclusiv, debitorii care au 

notificat organul fiscal local potrivit art. 3 și au dispuse măsuri de executare silită prin poprire la 

data 14 mai 2020 de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua 

plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât 

cele reprezentând obligaţii de plată care fac obiectul amânării la plată în vederea anulării.” 

„(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru măsurile de executare silită prin poprire 

dispuse, potrivit legii, între data de 14 mai 2020 şi data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.” 

7. La articolul 5 alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins: 

“(2) Cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii poate fi depusă în perioada 14 mai 

2020-15 decembrie 2020, inclusiv, sau în perioada 1 ianuarie 2021-31 ianuarie 2021 inclusiv, 

după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 2. 

“(4) În situația în care contribuabilul nu depune cererea de anulare a accesoriilor în perioada 14 

mai 2020-15 decembrie 2020, inclusiv, sau în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021, organul 

fiscal local emite și comunică decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de 

plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură.” 

 

Urmare celor prezentate mai sus, având în vedere Referatul de aprobare nr. _____ / 

________ al iniţiatorului Primar, Moraru Anastase, 

Ţinând seama de 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,  
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Propunem Consiliului Local al Oraşului Isaccea aprobarea Proiectului de hotărâre privind 

modificarea HCL nr. 77 din 31.07.2020 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, aşa cum a fost redactat. 

 

Şef Serviciu Economic, 

 

Mândru Floricica 


