
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  
CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA  
nr. 70 din 3 decembrie 2020 

privind aplicarea prevederilor capitolului II din O.U.G. 69/2020  

Având în vedere prevederile: 
- art. XVII din O.U.G. Nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscal 
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 129 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„c” din Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului  Nr. 57/2019 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
Văzând Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, Raportul întocmit de 

compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate; 
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) lit.„c”  şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. Nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă prezenta hotărâre. 

 ART.1.  
Se stabileşte aplicarea prevederilor capitolului II din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

Nr. 69/2020 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, în cazul obligaţiilor bugetare 
restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Podoleni.  

ART.2.  
Se aprobă Procedura de acordare a anulării accesoriilor conform art. 1, prevăzută în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
ART.3.  
Primarul comunei şi Compartimentul Contabilitate, Financiar, Impozite şi taxe, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
ART.4.  
Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 

IOAN BOCANCEA SECRETAR GENERAL, 

 ANCA-LENUŢA IOVU 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ la Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 70 din 3 decembrie 2020 
 
 
 
 

PROCEDURĂ 
de acordare a anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 
martie 2020, constând în creanțe de natură fiscală datorate bugetului local al comunei Podoleni 
 
 
 

1.Dispoziții generale: 
(1) Prezenta procedură se aplică pentru toate catagoriile de debitorilor – persoane 

juridice, persoane fizice indiferent de forma de proprietate,asociatii și alte entități fără 
personalitate juridică – care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale 
restante administrate de organul fiscal local. 

 (2) Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020 
datorate bugetelor locale, se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale, optional, dacă 
consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi. 

(3) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi procedura de acordare a 
anulării accesoriilor. 

(4) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ teritorială a comunei Podoleni și 
va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local. 

 
2.Obiectivul și scopul procedurii 

 Este determinat de soluționarea notificărilor și cererilor depuse de persoanele fizice și 

juridice până la data de 15 decembrie 2020. 

3.Durata aplicării procedurii 

Prezenta procedură se aplică pentru cererile depuse până la data de 15 decembrie 

2020 inclusiv, (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii),termenul de 

solutionare de catre organul fiscal  a cererilor depuse în termen fiind 31-12-2020 

4.Condiții de eligibilitate a procedurii 

1.Procedura vizează anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale 
restante la 31 martie  2020, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, administrate 
de organul fiscal local, s-au stins prin orice modalitate prevăzută de lege până la 
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare 
principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată 
cuprinse între data de 1aprilie 2020 şi   până la 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), dar nu mai târziu de 15.12.2020 
inclusiv, sub sancţiunea decăderii.  

2. Accesoriile 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 31martie 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 sunt stinse prin 
orice modalitate prevăzută de lege până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor  
inclusiv. 
 

      5.Modalitatea de implementare a procedurii 

(1) Procedura se aplică pentru contribuabilii persoane fizice și juridice care au notificat 
organul fiscal competent cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data de 15 
decembrie 2020. 

(2) Compartimentul impozite și taxe locale va comunica contribuabilului cuantumul 
obligațiilor de plată exigibile, aflate în  sold la data depunerii acesteia . 

(3) Cererea de anulare a accesoriilor va fi analizată în termen de 5 zile de la data 
înregistrării la serviciul de specialitate din cadrul compartimentului impozite și taxe locale. În 
urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către serviciul de specialitate, care va fi 
supus spre aprobare primarului comunei Podoleni, fără a fi necesară aprobarea fiecarei cereri 
prin hotărâre a Consiliului Local. În baza referatului de acordare/neacordare, se va emite de 
către compartimentul impozite și taxe locale decizia privind acordarea/neacordarea facilității. 

(4) Operarea efectivă a facilităților acordate se va efectua în baza referatului aprobat de 

către primarul comunei Podoleni și a deciziei de calcul a accesoriilor aferente obligațiilor 

bugetare datorate bugetului local al comunei Podoleni  pentru  care  sunt  îndeplinite  

condițiile  prevăzute  de prezenta procedură, după care vor fi scăzute din evidențele fiscale, 

despre acest lucru fiind înștiințat contribuabilul care a depus cererea; 

(5)  Compartimentul impozite și taxe locale, verifică îndeplinirea condiției privind 

achitarea integrală a obligațiilor bugetare, precum și respectarea oricărei alte prevederi a 

prezentei proceduri; 

(6)  Pentru notificările depuse de către contribuabil și pentru care nu a fost depusă 

cerere de anulare până la 15.12.2020 sau a fost depusă cerere și nu a fost soluționată favorabil, 

decizia de anulare a accesoriilor nu mai produce efecte, reinstituindu-se procedura legală de 

calcul a majorărilor de întârziere; 

(7)  În  cazul  în  care  contribuabilul  nu  este  eligibil  raportat  la  condițiile 

prezentei proceduri, serviciul de specialitate îi comunică în scris acest lucru. 

 

 

 
 


