
ROMANIA 
JUDEŢUL G O R J 
COMUNA PADES 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE NR. 56 

privind anularea accesoriilor in cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate 

bugetului local al comunei Pades, de către persoanele fizice si juridice 

Consiliul local al comunei Pades Judeţul Gorj; 
Având in vedere : 
_ prevederile art.20, ali.(l), lit.b) din Legea nr.273 privind finanţele publice locale, ale Titlului IX 

Impozite si taxe locale ; 
_ prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare ; 
_ prevederile art.75, alin.(l), lit.b), art87, artl29, alin(l), si alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.c) 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ 
_ prevederile art.32 coroborat cu Cap.II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa 

Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor masuri fiscale ; 
_ referatul de aprobare al primarului; 
_ raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

In temeiul art.129 alin 4 lit c), art. 139 aln.l si art. 196 aln. 1 lit a, din OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ 

HOTĂRĂŞTE: 

Art . l . Dobânzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale datorate 
bugetului local al comunei Pades, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anuleaza daca sunt 
îndeplinite cumulativ urmatoarele condiţii : 

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, 
administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege pana la data de 15 
decembrie 2019, inclusiv ; 

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale si 
accesoriile administrate de organul fiscal local cu termene de plata cuprinse intre data de 01 ianuarie 2019 
si 15 decembrie 2019, inclusiv , pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor ; 

c) debitorul sa aiba depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data 
depunerii cererii de anulare a accesoriilor . Aceasta condiţie se considera îndeplinita si in cazul in care 
pentru perioadele pentru care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin 
decizie, de către organul fiscal local ; 

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa îndeplinirea in mod corespunzător a 
condiţiilor prevăzute la lit, a) - c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019, inclusiv, sub sancţiunea 
decăderii . 

Art.2. Prezenta hotarare se aplica pentru toti debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau 
entitati fara personalitate juridica, care la data de 31 decembrie 2018, inclusiv, au obligaţii bugetare 
principale restante administrate de către organul fiscal local sub un milion lei . 

Art.3. In sensul prezentei hotarari, prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 
2018, inclusiv, se înţelege : 

a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenta sau termenul de plata pana la 31 
decembrie 2018, inclusiv ; 



fa 

b) diferentele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate 
pana la data de 31 decembrie 2018, inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plata 
prevăzut la art.156, alin.(l) din Codul de procedura fiscala ; 

c) alte obligaţii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in 
evidenta organului fiscal, in vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018, inclusiv. 

Art.4. Nu sunt considerate obligaţii de plata restante la 31 decembrie 2018, inclusiv : 
a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat si sunt derulate inlesniri la plata, potrivit legii la 

data de 31 decembrie 2018, inclusiv ; 
b) obligaţiile de plata stabilite in acte administrative a căror executare este suspendata in 

condiţiile legii, la data de 31 decembrie 2018, inclusiv . 
Art.5. Sunt considerate restante, la 31 decembrie 2018, inclusiv si obligaţiile de plata care, la 

aceasta data, se afla in oricare dintre situatiile prevăzute la art.4 , iar ulterior acestei date . dar nu mai târziu 
de 15 decembrie 2019, inclusiv, înlesnirea la plata isi pierde valabilitatea sau, dupa caz , inceteaza 
suspendarea executării actului administrativ fiscal . 

Art.6. Pentru obligaţiile prevăzute la art.4, lit.b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării 
actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor , penalitatilor si tuturor accesoriilor . 
In acest caz debitorii trebuie sa depuna o cererede renunţare la efectelesuspendarii actului administrativ 
fiscal pana la data de 15 decembrie 2019, inclusiv . 

Art.7. Dobânzile, penalitatile si toate accesoriile aferente diferentelor de obligaţii bugetare 
principale declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativa prin care se corecteaza obligaţiile 
bugetare principale cu scadenta anterioare datei de 31 decembrie 2018, inclusiv, administrate de organul 
fiscal local, se anuleaza daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele condiţii: 

a) declaraţia rectificativa este depusa incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pana la data de 15 
decembrie 2019, inclusiv ; 

b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate in declaraţia rectificativa se sting prin 
orice modalitate prevăzută de lege pana la data de 15 decembrie 2019, inclusiv ; 

c) sunt îndeplinite, in mod corespunzător, condiţiile prevăzute de art.l, lit.b)-d). 
Art.8. Dobânzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu 

termene de plata la data de 31 decembrie 2018, inclusiv si stinse pana la aceasta data se anuleaza daca sunt 
îndeplinite cumulativ si in mod corespunzător condiţiile prevăzute la art.l, lit.b) - d) . 

Art.9. Se aproba Procedura de acordare a anularii accesoriilor, conform anexei la prezenta 
hotarare. 

Art. 10. Facilitatile fiscale prevăzute in prezenta hotarare isi menţin valabilitatea si in urmatoarele 
cazuri: 

a) in cazul desfiinţării actului administrativ fiscal in procedura de soluţionare a contestatiei 
chiar daca s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal ; 

b) in cazul in care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscala potrivit pct.l din Anexa, 
organul fiscal constata existenta unor obligaţii bugetare ce nu au fost incluse in certificatul de atestare 
fiscala. 

Art.l 1. împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotarari se poate formula 
contestatie potrivit art.268-281 din Codul de pocedura fiscala . 

Art. 12. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
comunei Pades. 

PREŞEDINŢII ŞEDINŢA 
CILCIOI VASILICA 

Nr. 56/30.10.2019 Contrasemneaza, 
Adoptata cu un număr de 9 voturi 
pentru, din totalul de 12 consilieri 
in funcţie 



Anexa la HCL nr. - £ /2019 

PROCEDURA DE ACORDARE A ANULARII ACCESORIILOR 

I. Solicitarea de anulare a accesoriiler aferente obligaţiilor bugetare : 
1. Debitorii care intentioneaza sa beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii 
potrivit prezentei hotarari pot notifica Primaria comunei Pades - Compartimentul financiar -
contabil, Impozite si Taxe Locale, cu privire la intentia lor, pana cel mai târziu la data 
depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzute la art.l, lit.d) din hotarare , 
2. Dupa primirea notificării prevăzute la pct. 1, organul fiscal verifica daca debitorul si-a 
îndeplinit obligaţiile declarative pana la respectiva data, efectueaza stingerile, compensările si 
orice alte operaţiuni necesare in vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce 
constituie condiţie pentru acordarea facilitatii fiscal potrivit art.l-8 din prezenta hotarare. In 
cazul in care se constata ca debitorul nu si-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal il 
indruma potrivit art.7 din Codul de procedura fiscal . 
3. In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii notificării, organul fiscal 
competent elibereaza din oficiu certificatul de atestare fiscal, pe care il comunica debitorului . 
4. ^ Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordante cu 
privire la obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilitaţilor fiscale sau a 
celor care pot fi anulate, potrivit art.l-8 din prezenta hotarare 

5. Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit pct. 1 : 
a) dobânzile penalitatile si toate accesoriile, care pot face obiectul anularii, se amana la 
plata in vederea anularii . 
b) procedura de executare silita nu incepe , sau se suspenda, dupa caz, pentru obligaţiile 
accesorii amanate la plata potrivit lit.a). 
c) obligaţiile accesorii amanate la plata potrivit lit.a)nu se sting pana la data soluţionării 
cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 15 decembrie 2019, inclusiv, in cazul in 
care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor . 
6. Prevederile pct.5 sunt aplicabile si pe perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de 
anulare a accesoriilor si data emiterii deciziei de soluţionare a cererii potrivit pct. I I I . 
7. Decizia de amanare la plata a dobânzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor isi 
pierde valabilitatea in oricare dintre urmatoarele situatii: 
a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a a deciziei de respingere a 
cererii de anulare a accesoriilor, dupa caz . 
b) la data de 15 decembrie 2019, inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune cerere de 
anulare a accesoriilor . 
8. Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit pct. 1, dobânzile, penalitatile 
si toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentei hotarari si care au fost achitate se 
restituie conform Codului de procedura fiscala . 

II. Efecte cu privire la popririle instituite de organul fiscal local : 
1. Prin derogare de la prevederile art.236 din Codul de procedura fiscala, pana la data de 
15 decembrie 2019, inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit pct.l si au 
infiintate popriri la data intrării in vigoare a prezentei hotarari, de către organul de executare 
fiscala, asupra disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata sumelor înscrise in adresele de 
înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate . 
2. Prevederile pct.l sunt aplicabile si pentru popririle infiintate intre data intrării in 
vigoare a prezentei hotarari si data de 15 decembri 2019, inclusiv . 

III. Cererea de anulare a accesoriilor : 
1. _ Cererea de anulare a accesoriilor, depusa potrivit prezentei hotarari, se solutioneaza 
prin decizie de anulare a accesoriilor, sau, dupa caz, decizie de respingere a cererii de anulare 
a accesoriilor . 


