
  

 

JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

CONSILIUL LOCAL ROATA DE JOS 

Sat Roata de Jos, Strada Republicii, nr. 65, Județul Giurgiu,  

CIF 5123608 

 

 

 

HOTĂRÂRE nr. 14 / 11.03.2022 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos nr. 45/31.08.2021, privind instituirea 

unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 constând 

în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, 

datorate bugetului local al Comunei Roata de Jos, județul Giurgiu 

 

 

 

CONSILUL LOCAL AL  COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 89/1839/28.02.2022, întocmit de primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu cu privire 

instituirea unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 

constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 

2020, datorate bugetului local al Comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, cu modificările și completările ulterioare; 

-Raportul de specialitate nr. 90/1840/23.02.2022 întocmit de compartimentele de specialitate din cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu 

- Prevederile art. LII, alin. (1) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind unele măsuri fiscal - bugetare, 

prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

- Prevederile art. VIII -XVII  și art. XX din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art.7 alin (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Prevederile  art. 5 alin.(1) lit.a) și alin. (2), art.16 alin.(2), art 20 alin.(1) lit.b), art.27, art. 30 și art.761 alin. (2) și (3) 

din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

-Prevederile  art.1, art.2 alin.(1) lit.h), precum și cele ale titlului IX- Impozite şi taxe locale din Legea 227/2015, Codul 

Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare;  

- H.G nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Pevederile  art.22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

- H. C.L. nr. 45 / 31.08.2021 privind instituirea unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare 

principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Comunei Roata de Jos, județul Giurgiu; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu numerele: 

104/1854/11.03.2022, 105/1855/11.03.2022 și 106/1856/11.02.2022;  

 - Art.129 alin.(2), lit.(b), alin.(4) lit.(c) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

 

Luând în considerare dispozițiile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată,  

 

În temeiul dispozițiilor  art. 139, alin.( 1) și (3) lit. (c), art. 196, alin.(1) lit.(a), art. 197. alin.(4) și art. 198  din 

Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ultrioare, 

 

 

 

 

 

 



  

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. I. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos privind instituirea unor măsuri fiscale în baza 

prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 constând în anularea majorărilor de 

întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al 

Comunei Roata de Jos,  se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 

Cererea de anulare a accesoriilor se depune până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv sau în perioada 1 ianuarie 

2021 – 30 iunie 2022 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

Art. II. Procedura privind aplicarea prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

69/2020, constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 

martie 2020, datorate bugetului local al Comunei Roata de Jos , prevăzută în Anexa la Hotărârea Consiliului Local 

al Comunei Roata de Jos  nr. 45/31.08.2021,  se modifică după cum urmează: 

La articolul 1 din Anexa la hotărâre, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“(4) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în 

oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2022 

inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ 

fiscal. ” 

La articolul 4 din Anexa nr. 1 la hotărâre, litera d) va avea următorul cuprins: 

“d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute 

la lit. a) - c), până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv sau în perioada 1 ianuarie 2021 - 30 iunie 2022 inclusiv, sub 

sancţiunea decăderii. ” 

La articolul 8 din Anexa nr. 1 la hotărâre, alineatele (11) şi (12) vor avea următorul cuprins: 

“(11) Debitorii care au depus notificarea prevăzută la alin. (1) şi nu au depus cererea de anulare a accesoriilor până la 

data de 31 martie 2021 inclusiv, pot depune cererea de anulare a majorărilor de întârziere până la data de 30 iunie 2022 

inclusiv. 

(12) Debitorii care au notificat organul fiscal local şi au depus cererea de anulare a accesoriilor  pentru care organul 

fiscal nu a emis decizia de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere, îşi pot retrage respectiva cerere şi 

pot depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2022 inclusiv.” 

La articolul 8 alineatul (5) din Anexa nr. 1 la hotărâre, litera c) va avea următorul cuprins: 

“c) obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluţionării cererii de anulare a 

accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a 

accesoriilor.” 

La articolul 8 alineatul (7) din Anexa nr. 1 la hotărâre, litera b) va avea următorul cuprins: 

“b) la data de 30 iunie 2022 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.” 

Articolul 9 din Anexa nr. 1 la hotărâre va avea următorul cuprins: 

“(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până 

la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, precum şi în perioada 1 ianuarie 2021 - 30 iunie 2022 inclusiv, debitorii care 

au notificat organul fiscal potrivit art. 8 şi au dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data de 14 mai 2020, de 

către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de 

înfiinţare 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 30 iunie 2022 inclusiv.” 

Articolul 11 din Anexa nr. 1 la hotărâre se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“(1) Debitorii care la data de 14 mai 2020 au beneficiat de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 

207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data 

de 14 mai 2020 şi data de 30 iunie 2022 inclusiv, pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere în condiţiile 

art. 5 – 7. 

(2) Debitorii menţionaţi la alin. (1) pot beneficia, în baza cererii depuse până la data de 15 decembrie 2020 sau în 

perioada 1 ianuarie 2021 şi 30 iunie 2022 inclusiv, de anularea majorărilor de întârziere, dacă eşalonarea la plată se 

finalizează până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de 

eşalonare cu termene de plată după data de 14 mai 2020 achitate odată cu plata ratei de eşalonare se restituie 

potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.  

 



  

 

În situaţia în care eşalonarea la plată aflată în derulare cuprinde numai obligaţii de plată accesorii, debitorii pot 

beneficia de anularea accesoriilor rămase de plată din înlesnirea la plată acordată, fără a le mai achita, urmând ca, în 

baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal să emită decizia de anulare a accesoriilor, precum şi decizia de 

finalizare a eşalonării la plată.” 

Art. III. Se aprobă Procedura privind aplicarea prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 69/2020, constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 

31 martie 2020, datorate bugetului local al Comunei Roata de Jos  în forma modificată şi completată, conform Anexei, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. IV. Anexa la prezenta hotărâre devine Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Roata de Jos nr. 

45/31.08.2021. 

 

Art. V. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos nr. 45/31.08.2021  

privind instituirea unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 

martie 2020, datorate bugetului local al Comunei Roata de Jos,  rămân neschimbate. 

 

Art. VI. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu. 

 

Art. VII. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Primarului Comunei Roata de Jos și 

Instituției Prefectului , în condițiile și termenele prevăzute de lege . 

 

 

 

 

 

 

     

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    Contrasemnează pentru legalitate 

       VOICU ION                                                                    Secretar General u.a.t.  

                                                                    Alexandrescu Camelia Constanța 

 

 

 

 

 

          Viză CFP 

               Păun Mariana Mirela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Anexa la H.C.L.  nr. 14/11.03.2022 

 

Procedura 

privind aplicarea prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, 

constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale 

restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Comunei Roata de Jos,  

județul Giurgiu 

 

Art. 1. Sfera de aplicare 

(1) Prezenta procedură se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane 

fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate 

juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită 

profesii libere ori instituţii publice. 

(2) În sensul prezentei proceduri, prin obligaţii bugetare principale restante la data de 

31 martie 2020 inclusiv se înţelege: 

a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 

31 martie 2020 inclusiv. Sunt considerate obligaţii bugetare principale restante şi obligaţiile 

bugetare principale datorate de debitorul aflat în insolvenţă 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; 

b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere 

comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit 

termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi diferenţele de obligaţii 

bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, 

stabilite de organul fiscal local prin decizie de impunere emisă şi comunicată până la data de 14 

mai 2020 (respectiv data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 69/2020), ca urmare a 

unei inspecţii fiscale; 

c) obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 

2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal local sau prin 

declaraţie de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 

aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

d) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente 

în evidenţa organului fiscal local în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, 

precum şi obligaţiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente 

perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale 

în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 

inclusiv. 

(3) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv: 

a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare eşalonări la plată, potrivit 

legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv; 

b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în 

condiţiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv. 

(4) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, 

la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar 

nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, 

după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. 

(5) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele 

suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea majorărilor de întârziere. În 

acest caz, debitorii trebuie să menţioneze în notificare că renunţă la efectele suspendării actului 

administrativ fiscal. 

(6) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a Comunei Rota de Jos, 



  

județul Giurgiu  şi se aprobă prin hotărâre de consiliu local. 

Art. 2. Obiectivul procedurii 

Obiectivul procedurii este determinat de stimularea achitării voluntare de către 

contribuabili a obligaţiilor de plată restante la bugetul local, maximizarea încasărilor bugetare, 

precum şi de respectarea principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirea în mod 

nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale, atât în cazul 

persoanelor fizice, cât şi al persoanelor juridice. 

Art. 3. Cadrul legal 

La elaborarea prezentei proceduri au fost avute în vedere dispoziţiile: 

- art. XVII din Ordonanţa 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, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Titlului IX – Impozite şi Taxe Locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Titlului IX din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârilor Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data 

de 31 martie 2020 

Majorările de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 

martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, 

administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea 

nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a 

accesoriilor inclusiv; 

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 

inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu 

termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a 

accesoriilor inclusiv; 

c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale până la data depunerii cererii de 

anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru 

perioadele în 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 după îndeplinirea în mod 

corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) - c), până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv 

sau în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 iunie 2022 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

 

Art. 5. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare declarate suplimentar de 

debitori prin declaraţie rectificativă 

Majorările de întârziere aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate 

suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare 

principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal 

local, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data 



  

depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting 

prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. 4 lit. b) – d). 

Art. 6. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe 

anterioare datei de 31 martie 2020 şi stinse până la această dată 

Majorările de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare 

datei de 31 martie 2020 inclusiv şi stinse de la începutul anului fiscal 2020 până la această dată 

se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ şi în mod corespunzător condiţiile prevăzute la art. 4 

lit. b) – d). 

Art. 7. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe 

anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere 

(1) Majorările de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de 

organul fiscal local cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în 

decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data de 14 mai 2020 

(respectiv data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 69/2020) se anulează dacă toate 

diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin 

orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeaşi lege. 

(2) În sensul prezentului articol, prin inspecţie fiscală în derulare la data intrării în 

vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 69/2020 se înţelege acea inspecţie pentru care nu s-a 

comunicat persoanei controlate decizia de impunere până la data de 14 mai 2020.¹ 

(3) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, în situaţia inspecţiilor fiscale care au început după data de 14 mai 2020, 

în scopul acordării anulării prevăzute la art. 5, organele fiscale iau în considerare declaraţiile 

rectificative depuse de debitori. 

Art. 8. Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante 

(1) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii 

potrivit prezentei proceduri pot notifica organul fiscal local cu privire la intenţia lor, până cel mai 

târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la art. 4 lit. d). 

(1¹) Debitorii care au depus notificarea prevăzută la alin. (1) şi nu au depus cererea de 

anulare a majorărilor de întârziere până la data de 30 iunie 2022 inclusiv. 

       (1²) Debitorii care au notificat organul fiscal local şi au depus cererea de anulare a 

accesoriilor pentru care organul fiscal nu a emis decizia de respingere a cererii, îşi pot retrage 

respectiva cerere şi pot depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor până la data de 30 

iunie 2022 inclusiv. 

(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal local verifică dacă  

debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative până la data depunerii notificării, efectuează  

stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a 

obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. 4 – 7. 

În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul 

fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal 

local eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului. 

(4) Organul fiscal local are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe 

cu privire la obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale sau a 

celor care pot fi anulate, potrivit art. 4 – 7. 

(5) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1): 

a) Majorările de întârziere, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea 

anulării. În acest caz, organul fiscal local emite decizie de amânare la plată a majorărilor de 

întârziere; 



  

b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligaţiile 

accesorii amânate la plată potrivit lit. a); 

c) obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluţionării 

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. 

(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii 

de anulare a accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii. 

(7) Decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere îşi pierde valabilitatea în oricare 

dintre următoarele situaţii: 

a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de 

anulare a accesoriilor, după caz; 

b) la data de 30 iunie 2022 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de 

anulare a accesoriilor. 

(8) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal local potrivit alin. (1), majorările de 

întârziere care pot fi anulate potrivit prezentei proceduri şi care au fost stinse după data de 14 mai 

2020 se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 9. Efecte cu privire la măsurile de executare silită prin poprire instituite de 

organul fiscal local 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, precum şi în perioada 1 

ianuarie 2021 – 30 iunie 2022 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 8 şi 

au dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data de 14 mai 2020, de către organul de 

executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele 

de înfiinţare 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 30 iunie 2022 inclusiv. 

Art. 10. Cererea de anulare a accesoriilor 

(1) Cererea de anulare a accesoriilor, depusă potrivit prezentei proceduri, se soluţionează 

prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a 

accesoriilor. 

(2) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei proceduri în 

oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 4 - 7, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea 

anulării. 

Art. 11. Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eşalonare la 

plată 

(1) Debitorii care la data de 14 mai 2020 au beneficiat de eşalonarea la plată a 

obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data de 14 mai 2020 şi data de    30 iunie 

2022 inclusiv, pot beneficia de anularea majorărilor de întârziere în condiţiile art. 5 – 7. 

(2) Debitorii menţionaţi la alin. (1) pot beneficia, în baza cererii depuse până la data de 15 

decembrie 2020 sau în perioada 1 ianuarie 2021 şi 30 iunie 2022 inclusiv, de anularea majorărilor 

de întârziere, dacă eşalonarea la plată se finalizează până la data depunerii cererii de anulare a 

accesoriilor inclusiv. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată 

după data de 14 mai 2020 achitate odată cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit 

Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care eşalonarea la 

plată aflată în derulare cuprinde numai obligaţii de plată accesorii, debitorii pot beneficia de 

anularea accesoriilor rămase de plată din înlesnirea la plată acordată, fără a le mai achita, urmând 

ca, în baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal să emită decizia de anulare a 

accesoriilor, precum şi decizia de finalizare a eşalonării la plată. 

Art. 12. Menţinerea valabilităţii facilităţii fiscale reprezentând anularea accesoriilor 



  

Facilitatea fiscală reprezentând anularea accesoriilor prevăzută de prezenta procedură îşi 

menţine valabilitatea şi în următoarele cazuri: 

a) în cazul desfiinţării actului administrativ fiscal în procedura de soluţionare a 

contestaţiei chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal; 

b) în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală potrivit art. 8 organul 

fiscal local constată existenţa unor obligaţii bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de 

atestare fiscală. 

Art. 13. Dispoziţii finale 

(1) Prevederile prezentei proceduri nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din 

raporturi juridice contractuale. 

(2) Anexele A - E, cuprinzând formularele: “Notificare”, “Cerere de anulare a 

majorărilor de întârziere”, “Decizie de amânare la plată a majorărilor de întârziere”, “Decizie 

de anulare a majorărilor de întârziere”, “Decizie de respingere a cererii de anulare a 

majorărilor de întârziere”, fac parte integrantă din prezenta procedură. 

(3) Prezenta procedură se completează cu 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, cu modificările şi completările ulterioare. 



 

 

NOTIFICARE 

 

Subsemnatul(a).................................................................CNP… ................................................ , 

cu domiciliul în România, judeţul ............................................................ , 

municipiul/oraşul/comuna....................................., satul/sectorul .............................................. , 

str. ...................................................................., nr. .........., bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ...................... , 

identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., tel./fax ................................................ , 

e-mail ......................................... 1) 

 

Subscrisa............................................................, C.I.F.*) ..................................., cu 

sediul în România, judeţul .................................................................. , 

municipiul/oraşul/comuna......................................, satul/sectorul ........................................................... , 

str. ......................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ...................... , 

tel./fax .................................., e-mail ................................................................................... reprezentată 

prin................................. ................................................................2) în calitate de 

mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit, 

 

în conformitate cu 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, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos nr. 45/31.08.2021, privind instituirea unor măsuri 

fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 constând în 

anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, 

datorate bugetului local al Comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, 

 

vă notific că intenţionez să beneficiez de anularea majorărilor de întârziere datorate bugetului 

local aferente obligaţiilor principale, restante la 31 martie 2020, inclusiv. 

Precizez că renunţ la efectele suspendării actelor administrative de executare până la data 

depunerii cererii de anulare a accesoriilor. 

 

Data, Contribuabil, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Se completează în cazul persoanelor fizice; 
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (numărul de identificare fiscală, codul de 

înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz); numărul de înregistrare la instanţa 

judecătorească, etc. 
2) Se completează în cazul persoanelor juridice. 



 

 

 

 

Decizia nr…………. 

de amânare la plată a majorărilor de întârziere 

Numele şi prenumele/Denumirea debitorului ................................................................. 

Domiciliul/Sediul: municipiul/oraşul......................................, str ............................................... , 

nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul ........................codul postal .................... 

Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./pasaport seria 

.................. nr. ......................................, C.I.F.*) ..............................................., telefon/fax 

...................................., e-mail ............................................................. 

În temeiul prevederilor: 

- 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos nr. 45/31.08.2021, privind instituirea unor măsuri 

fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 constând în 

anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, 

datorate bugetului local al Comunei Roata de Jos, județul Giurgiu,  

-  

Având în vedere cererea înregistrată la U.A.T. Comuna Roata de Jos  - Compartimentul  

Impozite şi Taxe sub nr ........ ......................., 

Luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. din Hotărârea 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos  nr. 45/31.08.2021.  

Se acordă amânarea la plată pentru majorările de întârziere înregistrate la rolul nominal unic , 

până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor, înregistrată la 

U.A.T. Comuna Roata de Jos, Compartimentul  Impozite şi Taxeocale  sub nr………………, în 

conformitate cu prevederile procedurii aprobate prin hotărâre a consiliului local. 

 
Nr. crt. Denumirea obligaţiei fiscale Majorări de întârziere amânate la plată 

1.   
2.   

 Total 
 
 
 
 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie în 

termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţinea decăderii. Contestaţia se depune la organul 

fiscal emitent al actului administrativ fiscal. 

 

 

 

Primar       Comp. Impozite și Taxe Locale  

 



 

 

CERERE DE ANULARE A MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE 

 

 

Subsemnatul(a).................................................................CNP………………………, cu 

domiciliul în România, judeţul ................................................................ , 

municipiul/oraşul/comuna....................................., satul/sectorul ............................................................ , 

str. ...................................................................., nr. .........., bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ...................... , 

identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., tel./fax ................................................ , 

e-mail ......................................... 1) 

 

Subscrisa............................................................, C.I.F.*) ..................................., cu 

sediul în România, judeţul .................................................................. , 

municipiul/oraşul/comuna......................................, satul/sectorul .............................................. , 

str. ......................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ...................... , 

tel./fax .................................., e-mail ................................................................................... reprezentată 

prin..............................................................................................… în calitate de 

mandatar/acţionar unic/asociat/ administrator/împuternicit,2) 

 

în conformitate cu 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos nr. 45/31.08.2021, privind instituirea unor măsuri 

fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 constând în 

anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 

2020, datorate bugetului local al Comunei Roata de Jos, județul Giurgiu 

 

solicit anularea majorărilor de întârziere datorate bugetului local aferente obligaţiilor 

principale neachitate în termen, restante la 31 martie 2020, inclusiv. 

Declar pe propria răspundere că, la data prezentei, nu am modificări ale materiei impozabile 

faţă de ultima declaraţie fiscală depusă. 

Anexez prezentei cereri dovada achitării sumelor prevăzute la art. 4 din Anexa la HCL nr. 

45/31.08.2021. 

Sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declaraţii, îmi asum răspunderea tuturor 

informaţiilor conţinute în prezenta declaraţie şi garantez că datele furnizate sunt actuale şi reale. 

 

 

 

Data , Semnătura, 

 

 

 

 
1) Se completează în cazul persoanelor fizice; 
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul de identificare fiscală, codul de înregistrare 

fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz); numărul de înregistrare la instanţa judecătorească, 

etc. 
2) Se completează în cazul persoanelor juridice. 



  

 

Decizia nr…………. 

de anulare a majorărilor de întârziere 

Numele şi prenumele/Denumirea debitorului ................................................................. 

Domiciliul/Sediul: municipiul/oraşul......................................, str ............................................... , 

nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul ........................codul postal .................... 

Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./pasaport seria 

.................. nr. ......................................, C.I.F.*) ..............................................., telefon/fax 

...................................., e-mail ............................................................. 

În temeiul prevederilor: 

- 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos nr. 45/31.08.2021, privind instituirea unor măsuri 

fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 constând în 

anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, 

datorate bugetului local al Comunei Roata de Jos, județul Giurgiu 

Având în vedere cererea înregistrată la U.A.T. comuna Roata de Jos, Compartimentul Impozite 

şi Taxe   Locale  sub nr……………… 

Luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.____ din Hotărârea 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Se anulează majorările de întârziere înregistrate la rolul nominal unic , după 

cum urmează: 

 
Nr. 
Crt
. 

Codul 
de 
taxă 

Denumirea obligaţiei de 

plată 

Data anulării Majorări de întârziere anulate 

1.     
2.     
3.     

  Total   

 

 

 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie în 

termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţinea decăderii. Contestaţia se depune la organul 

fiscal emitent al actului administrativ fiscal. 

 

 

 

 

Primar       Comp. Impozite și Taxe Locale  

 



 

 

 

Decizia nr…………. 

de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere 

Numele şi prenumele/Denumirea debitorului ........................................................ 

Domiciliul/Sediul: municipiul/oraşul......................................, str.............................., 

nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul ........................codul postal ........... 

Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./pasaport 

seria.................. nr. ......................................, C.I.F.*) ..............................................., 

telefon/fax...................................., e-mail ............................................................. 

          În temeiul prevederilor: 

- 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, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos nr. 45/31.08.2021, privind instituirea 

unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare 

principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Comunei Roata 

de Jos, județul Giurgiu, 

Având în vedere cererea înregistrată la U.A.T. Comuna Roata de Jos – 

Compartimentul  Impozite şi Taxe Locale  sub nr……………… 

 

Luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.___din 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos  nr. 4 5 / 3 1 . 0 8 . 2021, 

Se respinge cererea de anulare a majorărilor de întârziere, înregistrată la 

U.A.T. Comuna Roata de Jos  - Comparimentul  Impozite şi Taxe Locale sub 

nr……………… 

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a majorărilor de 

întârziere 

........................................................................................................................... 

Temeiul de drept ................................................................................................… 

 
Nr. crt. Natura obligaţiei fiscale Majorări de întârziere 

1.   
2.   

 Total  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei 

decizii se poate formula contestaţie în termen de 45 de zile de la data comunicării, 

sub sancţinea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al actului 

administrativ fiscal. 

 

 

 

Primar       Comp. Impozite și Tax 


