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H O T Ă R Ă R E A  NR. 38 
Din 9 IULIE  2020 

Pentru aprobarea Procedurii privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 
data de 31 martie 2020 datorate  bugetului local de către persoanele fizice sau juridice care au calitatea 
de contribuabili ai bugetului local al Comunei Nusfalau,  

 

Consiliul Local al comunei Nusfalau, judeţul Sălaj, întrunit  în ședință ordinară 

 
Având în vedere Referatul de aprobare ca instrument de prezentare și motivare semnat de 
initiator 
 Raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate 
Impactul acestei facilitati fiscale asupra veniturilor bugetului local al Comunei Nusfalauintocmit 
de catre Compartimentul Impozite si taxe 
şiAvizulComisieipentrudezvoltareaeconomicăşisocială, agricultură, amenajareateritoriuluisi 
urbanism a Consiliului Local; 

 
          În baza prevederilor art. XVII 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, 
 
  Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare 
 
şi ale art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a și c din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 În temeiul art. 139 alin. 3 și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă Procedura privind anularea majorării de întârziere în cazul obligaţiilor 
bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de către persoanele fizice sau 
juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Nusfalau prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei 
Nusfalauşicompartimentul contabilitate 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: -Primarul Comunei Nusfalau 
                                                                  - Instituţiei Prefectului județul Sălaj 
                                                                  -Compartimentul impozite si taxe- 
                                                                  -dosar hotărâri. 
 
 
 
 
                             PREȘEDINTE                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                SECRETARUL GENERAL COMUNEI 

                        SOMOGYI BALINT                                    RAD MARIA- ELISABETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa  la HCL nr. 38/09.07.2020 Procedura privind anularea majorarilor de întârziere în cazul 
obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de către 
persoanele fizice sau juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei 
Nusfalau 
 
 
   Procedura privind anularea majorarilor de întârziere în cazul obligaţiilor 
bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de către                           
persoanele fizice sau juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al 
Comunei Nusfalau 
 
I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art.1. Prezenta procedură instituie modalitatea de anularea majorarilor de întarziere în cazul 
obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de către 
persoanele fizice sau juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local a Comunei 
Nusfalau. 
 Anularea majorarilor de întarziere se face numai cu respectarea prezentei proceduri. 
Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a Comunei Nusfalau 
 
II. OBIECTIVUL, SCOPUL PROCEDURII ŞI DURATA PROCEDURII 
 
 Art.2. (1) Obiectivul prezentei proceduri constă în asigurarea autonomiei locale care are la bază 
dreptul de a acorda înlesniri la plată, prin care se urmăreşte stimularea achitării voluntare de către 
contribuabili a obligaţiilor de plată restante la buget, maximizarea încasărilor bugetare, 
stimularea mediului economic şi respectiv, diminuarea datoriilor bugetare, aspect de care 
beneficiază întreaga societate. 
(2) Prezenta procedură se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu local privind 
anularea majorarilor de întârziere în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 
datorate bugetului local de către persoanele fizice sau juridice care au calitatea de contribuabili ai 
bugetului local al Comunei Nusfalau, până la data de 15 decembrie 2020. 
 
III. BAZA LEGALĂ 
 
 
Art.3. Baza legală este reglementată de Art.IX  și Art XI din O.U.G nr. 69/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri fiscale. 
 
IV. DOMENIUL DE APLICARE 
 
Art.4.(1) Prezenta procedură se aplică pentru toate categoriile de debitori persoane fizice sau 
juridice; 
(2) În sensul prezentei hotărâri, prin obligații bugetare principale restante la 31 martie 2020 
inclusiv se înțelege: 
 a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 



martie 2020 inclusiv, precum şiobligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între 
data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri 
economice şi fiscal-bugetare şi data de 31 martie 2020 inclusiv; 
 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 şidiferenţele de obligaţii bugetare principale 
aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal 
central prin decizie de impunere emisă şi comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a verificării situaţiei fiscale personale; 
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 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 în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum 
şiobligaţiile 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 înlesniri 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 şiobligaţiile 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 15 decembrie 2020 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 dobânzilor, penalităţilorşi tuturor 
accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării 
actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 
 
V. CONDIŢII DE ACORDARE 
 
Art.5. (1)Anularea majorărilor de întârziere 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, 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 majorărilor 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 majorărilor inclusiv, toate 
obligaţiile bugetare principale 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 
majorărilor 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; 
d) debitorul depune cererea de anulare a majorărilor după îndeplinirea în mod corespunzător a 
condiţiilor prevăzute la lit. a) - c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub 
sancţiunea decăderii, , însoţită de următoarele documente: • copia/copiile actelor de identitate 
a/ale proprietarilor; • copia documentului de plată (dacă plata nu s-a efectuat la casierie); 
 (2)Anularea majorărilor de întârziere 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, 
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 majorărilor 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 majorărilor inclusiv; 
c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art.5 alin(1) lit. b) – d). 
(3)Anularea majorărilor de întârziere 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 
până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ şi în mod corespunzător 
condiţiile prevăzute la art.5 alin(1) lit. b) – d). 
(4)Anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe 
anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere Majorările de întârziere 
aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv 
şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării 
situaţiei fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se anulează 
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
a) 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; 
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei 
de impunere, sub sancţiunea decăderii. Prin inspecţie fiscală sau verificare a situaţiei fiscale 
personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înţelege acea inspecţie sau 
verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere până la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din 
Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiainspecţiilor fiscale ce 
urmează să înceapă după data aprobării prezentei hotărâri, în scopul acordării anulării prevăzute 
la art.5 alin(2) organele fiscale iau în considerare declaraţiile rectificative depuse de debitori în 
cel mult 10 zile de la data aprobării hotărârii. 
 
VI . MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A PROCEDURII 
 



Art.6 (1) Pentru a beneficia de scutire, contribuabilul persoană fizică sau juridică depune cererea 
temeinic justificată, până la data de 15.12.2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii, 
Compartimentului Impozite si taxe din cadrul Primariei comunei Nusfalau. 
 (2)Cererea insoţită de documentaţia privind anularea majorărilor de întârziere aferente 
obligaţiilor fiscale datorate bugetului local, va fi analizată de Biroul Impozite și Taxe Locale, 
Taxe Speciale, Executare Silită în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia; 
 (3)Biroul Impozite și Taxe Locale, Taxe Speciale, Executare Silită verifică îndeplinirea condiţiei 
privind achitarea integrală la data solicitării, a obligaţiilor bugetare datorate bugetului local, 
documentele depuse de contribuabil şi respectarea oricărei alte prevederi a acestei proceduri; 
(4) Biroul Impozite și Taxe Locale, Taxe Speciale, Executare Silită verifică dacă la registratura 
unităţii sunt înregistrate şi cereri de natură să influenţeze cuantumul impozitelor şi taxelor locale 
care ar trebui achitate de contribuabil în aşa fel încât să beneficieze de scutirea de majorări de 
întârziere prevăzută de prezenta procedură. În cazul în care există astfel de cereri soluţionarea 
cererii de scutire se va efectua după înregistrarea în evidenţa fiscală a solicitărilor 
contribuabililor. Dacă astfel de cereri sunt adresate altor direcţii, acestea vor acorda viză pe 
cererea contribuabilului, (la solicitarea Biroul Impozite și Taxe Locale, Taxe Speciale, Executare 
Silită) că solicitarea de scutire a fost analizată şi astfel se poate întocmi referatului privind 
acordarea/neacordarea înlesnirii solicitate. 
(5) În urma analizei efectuate se întocmeşte un referat de către Biroul Impozite și Taxe Locale, 
Taxe Speciale, Executare Silită privind acordarea/neacordarea anulării majorărilor de întârziere. 
Documentaţia, împreună cu referatul vor fi înaintate pentru viza controlului financiar preventiv 
(CFP) iar apoi spre aprobare primarului comunei Nusfalau, fără a mai fi necesară aprobarea 
fiecărei cereri prin hotărâre de consiliu local. În baza referatului de acordare/neacordare va fi 
emisă de către Direcția Economică decizia privind anularea majorărilor de întârziere. 
(6) Înregistrarea în evidenţa fiscală a anulării majorărilor de întârziere va fi efectuată pe baza 
referatului aprobat şi a deciziei privind anularea majorărilor de întârziere. Majorarile de 
întârziere aferente obligaţiilor datorate bugetului local pentru care sunt îndeplinite condiţiile din 
prezenta procedură vor fi scăzute din evidenţele fiscale, despre acest lucru fiind înştiinţatăşi 
persoana fizică care a depus cererea. 
(7) În cazul în care cererea temeinic justificată pentru anularea majorărilor de întârziere nu este 
completă şi/sau nu este însoţită de documentele prevăzute, serviciile de specialitate vor transmite 
o înştiinţare contribuabilului prin care se va solicita completarea cererii/documentaţiei. În acest 
caz, termenul de evaluare prevăzut la alin. (2) curge de la data la care cererea este considerată 
completă. 
 
VII.EFECTE CU PRIVIRE LA MĂSURILE DE EXECUTARE SILITĂ PRIN POPRIRE 
 
Art.7 (1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2020 
inclusiv, debitorii care au depus cererea de anulare a majorărilor de întârziere și au dispuse 
măsuri de executare silită prin poprire la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de către 
organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise 
în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate. 
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri și data de 15 decembrie 2020 inclusiv. 
 



 
Anexele nr. 1 si nr.2 fac parte integrantă din prezenta procedură. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexele nr. 1 
 
                                    Către, Comuna Nusfalau 
 
 
 
Subsemnatul _______________________, domiciliat în localitatea_____________________, str. 
____________________ nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ____, judeţul ______________, 
posesor al B.I./C.I. seria_______ nr. ___________, eliberat de ____________________, la data 
de ___________, CNP ______________________ telefon _____________, adresa de e-mail 
______________________, în temeiul H.C.L nr.__________, solicit anularea majorărilor de 
întârziere aferente creanţelor înregistrate în evidențele fiscale. Depun următoarele documente 
prin care fac dovada achitării integrale, până la data depunerii prezentei cereri, a obligaţiilor 
bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 
inclusiv: .............................................................................................................................................
....................................... ....................................................................................................................
................................................................ ...........................................................................................
......................................................................................... ..................................................................
.................................................................................................................. .........................................
........................................................................................................................................... ................
............................................................................................................................................................
........ ....................................................................................................... Faţă de cele solicitate mai 
sus, vă rog să dispuneţi aprobarea cererii în conformitate cu prevederile legale. 
 
 Data, 
 
 Nume/Prenume, 
 
Semnătura 
 
 
 
 
 
 



 
Anexele nr. 2 

 
 
 
 
 
 
 Nr___/data_____________ 
 
                                   DECIZIE privind anularea majorărilor de întârziere 
 
 
 
 
 
            Numele şi prenumele debitorului ______________________________________ 
Domiciliul: România, judeţul …....., codul poştal …......., oraşul …........................, 
str. ............................................ nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap. ......................... Alte 
date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./paşaport seria ............ 
nr. .........................., telefon/fax ......................., e-mail .............................., 
CNP ….................................................. . 
În temeiul O.U.G 69/2020 se anulează la plată următoarele creanţe: 
Tipulcreantei Suma in lei Data anularii 
   
   
   
   
   
 
 
 
Conducătorul organului fiscal local, 
L.S. ........................ 
 
MATE RADU 
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