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    NR. ____ / _________ 

 

REFERAT DE APROBARE 

instrument de prezentare şi motivare 

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 

28.01.2021au 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. 

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, 

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 

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. 
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