
                                                                      ROMANIA 
                               JUDETUL HUNEDOARA 

                          COMUNA SANTAMARIA-ORLEA 

                                    CONSILIUL LOCAL 
337440,Santamaria-Orlea,nr.130,tel./fax  0254770630/777310; E-mail primariasintamariaorlea@yahoo.ro 

                      

       HOTĂRÂREA  NR. 71/2020 
privind aprobarea aplicării la nivelul unităţii administrativ-teritoriale comuna Santamaria-Orlea a 

prevederilor Ordonantei de Urgenta  nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal privind anularea accesoriilor in cazul obligatilor bugetare restante 
 la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale şi aprobarea procedurii de acordare a anulării 

acestor accesoriilor 

 

  Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara din 

data de 22.09.2020; 
 Analizand Proiectul de hotarare nr. 64/2020 si Referatul de aprobare nr. 64/18.08.2020  intocmit 

de catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei 

hotarari privind aplicăriea la nivelul unităţii administrativ-teritoriale comuna Santamaria-Orlea a 

prevederilor Ordonantei de Urgenta  nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal privind anularea accesoriilor in cazul obligatilor bugetare restante  la data de 31 

martie 2020 datorate bugetelor locale şi aprobarea procedurii de acordare a anulării acestor accesoriilor; 

 Avand in vedere raportul nr. 64/20.08.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea;           

 Luand in considerare: 

- avizul Comisiei pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si agricultura, 

inregistrat la nr. 75/22.09.2020; 

 In conformitate cu prevederile: 

- art. XVII din Ordonantei de Urgenta  nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal; 

- ORDIN Nr. 322/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii. 

-  ale art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificarile si completarile ulterioare; 

           In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin.(14), art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.c coroborat cu art. 

5 lit. cc), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1 Se aprobă aplicarea la nivelul unităţii administrativ-teritoriale comuna Santamaria-Orleaa 

prevederilor Ordonantei de Urgenta  nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, datorate bugetului local al comunei, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ 

următoarele condiţii: 
a) toate obligatiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se sting prin 

orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, 

pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 
 b) sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligatiile 

bugetare principale si accesorii cu termene de plata cuprinse intre data de 1 aprilie 2020 si data depunerii 

cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 
 c) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod corespunzator a 

conditiilor prevazute la lit. a)-c), dar nu mai tarziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea 

decaderii. 
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Art. 2 (1) Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale prevăzute la art. 1, conform anexei 

la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 
(2) Procedura prevăzută la alin. 1 se aplică de la data adoptării hotărârii, în condiţiile legii, până la 

data de 15 decembrie 2020, inclusiv. 
 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul 

impozite şi taxe locale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. 
 

            Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 

Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare.      

             

 Art.5  Prezenta hotarare se va comunica: Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, primarului 

comunei Santamaria-Orlea, compartimentului taxe si impozite locale, si se va publica la sediul si pe site-ul 

primariei. 

 

 

 

    Santamaria-Orlea, la 22.09.2020 

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 CONTRASEMNEAZA, 

          PETRESC MIRCEA NEONEL                       SECRETAR GENERAL  AL U.A.T.          

                                                                                         BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri) Adoptata prin vot deschis. 
Consilieri în funcţie: 11, 

Consilieri prezenţi: 11, 

Voturi pentru: 11, impotrivă: 0, abţineri: 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa la HCL nr. 71/2020 

Procedura de acordare a a  facilităţilor  fiscale 

de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020, 

inclusiv, datorate bugetului local al comunei Santamaria-Orle 

 

Art. 1 Prezenta procedură se aplică pentru debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau 

entităţi fără personalitate juridică - care la data de 31 martie 2020 inclusiv, au obligaţii bugetare 

principale restante administrate de organul fiscal local. 

Art. 2 Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ–teritorială a comunei Santamaria-Orlea 

şi se va aprobă  prin hotărâre a Consiliului Local. 

Art. 3 În sensul prezentului capitol, prin obligaţii bugetare principale restante la 31 martie 2020 

inclusiv se înţelege: 

a) obligatii bugetare pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la data de 31 

martie 2020 inclusiv, precum si obligatiile fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data 

intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si 

fiscal-bugetare si data de 31 martie 2020 inclusiv; 

   b) diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate 

pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata 

prevazut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile 

si completarile ulterioare, precum si diferentele de obligatii bugetare principale aferente perioadelor 

fiscale de pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de 

impunere emisa si comunicata pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ca 

urmare a unei inspectii fiscale sau a verificarii situatiei fiscale personale; 

   c) obligatiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020 

inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisa din oficiu de organul fiscal sau prin declaratie de 

impunere depusa cu intarziere de catre contribuabil, in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data 

depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

   d) alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in 

evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum si obligatiile 

bugetare principale stabilite de alte organe decat organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de pana la 

data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 

2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 

Art. 4 Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 31 martie 2020 inclusiv: 
a) obligatiile bugetare pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, 

la data de 31 martie 2020 inclusiv; 

   b) obligatiile de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata in 

conditiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv. 

Art. 5 Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv si obligatiile de plata care, la 

aceasta data, se afla in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai 

tarziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, inlesnirea la plata isi pierde valabilitatea sau, dupa caz, 

inceteaza suspendarea executarii actului administrativ fiscal.. 
Art. 6 Pentru obligatiile prevazute la art. (3) lit. b), debitorii pot renunta la efectele suspendarii 

actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor. 

In acest caz, debitorii trebuie sa depuna o cerere de renuntare la efectele suspendarii actului 

administrativ fiscal pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 
Art. 7 Definiții: 

a) creanță bugetară - dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, 

reprezentând creanța bugetară principală și creanța bugetară accesorie; 

b) creanță bugetară principală - dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general 

consolidat, altele decât creanțele bugetare accesorii; 

c) creanță bugetară accesorie - dreptul la încasarea dobânzilor, penalităților sau a altor asemenea sume, 



în baza legii, aferente unor creanțe bugetare principale; 

d) creanță fiscală - dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, 

reprezentând creanța fiscală principală și creanța fiscală accesorie; 

e) creanță fiscală principală - dreptul la perceperea impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, precum 

și dreptul contribuabilului la restituirea sumelor plătite fără a fi datorate și la rambursarea sumelor 

cuvenite, în situațiile și condițiile prevăzute de lege; 

f) creanță fiscală accesorie - dreptul la perceperea dobânzilor, penalităților sau majorărilor aferente unor 

creanțe fiscale principale, precum și dreptul contribuabilului de a primi dobânzi, în condițiile legii; 

OBIECTIVUL ŞI SCOPUL PROCEDURII 

Art. 8 Este determinat de interesul general de susţinere a creşterii economice prin sprijinirea 

contribuabililor aflaţi în dificultate şi care nu au fost în măsură să acceseze o eşalonare la plata 

obligaţiilor fiscale restante, urmărindu-se stimularea achitării voluntare de către contribuabili a 

obligaţiilor de plată restante la bugetul local, maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului 

economic, diminuarea arieratelor bugetare, precum şi de respectare a principiului egalităţii de tratament 

în sensul stabilirii in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale, 

atât în cazul persoanelor juridice angajate în activităţi economice, cât şi al persoanelor fizice. 

CADRUL LEGAL 

Art. 9 La elaborarea prezentei proceduri sau avut în vedere prevederile O.U.G. nr. 69/2020 

privind instituirea unor facilităţi fiscale. 

DURATA APLICĂRII PROCEDURII 

Art. 10 Prezenta procedură se aplică de la data adoptării hotărârii, în condiţiile legii, până la data 

de 15 decembrie 2020, inclusiv. 

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIARI 

Art. 11 Dobanzile, penalitatile si toate accesoriile aferente obligatiilor bugetare principale, 

restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele 

conditii: 

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

de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

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

si completarile ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate 

obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plata 

cuprinse intre data de 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

   c) debitorul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data 

depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul 

in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin 

decizie, de catre organul fiscal central; 

   d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod corespunzator a 

conditiilor prevazute la lit. a)-c), dar nu mai tarziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea 

decaderii. 

Art. 12 Procedura de anulare stabilită de prezenta hotărâre se aplică la cuantumul accesoriilor, 

calculat în sarcina contribuabilului, la momentul depunerii cererii de acordare a facilității fiscale. 

Art. 13 Contribuabilii, persoane fizice și juridice, care au achitat integral debitul principal și 

majorările de întârziere până la data adoptării prezentei hotărâri nu intră sub incidența prevederilor 

acesteia. 

MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A PROCEDURII 

Art. 14 Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii 

potrivit prezentului capitol pot notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia lor, până la cel 

târziu 15 decembrie 2020 inclusiv. 

Art. 15 După depunerea notificării, organul fiscal va comunica acestuia cuantumul obligaţiilor de 

plată exigibile, aflate în sold la data depunerii notificării, urmând să emită, în termen de cel mult 5 zile 

lucrătoare certificatul de atestare fiscală, respectiv înștiințarea de plată, pe care le comunică debitorului. 

Art. 16 În urma comunicării sumelor datorate bugetului local, contribuabilul interesat de anularea 

creanțelor accesorii va depune cerere, potrivit modelului anexat. 

Art. 17 Contribuabilul este obligat să achite în totalitate suma indicată până la data de 15 



decembrie 2020, pentru a beneficia de facilitățile prevăzute de prezenta procedură. 

Art. 18 Anularea accesoriilor operează pe categorii de creanțe bugetare, contribuabilul putând 

opta dacă dorește să beneficieze de anularea accesorilor pentru creanțele fiscale sau celelalte categorii de 

creanțe. 

Art. 19 Pentru a beneficia de prezentele facilități se iau în considerare prevederile legale. 

Art. 20 (1) Cererea de anulare a accesoriilor aferente creanţelor bugetare la care se referă 

prezenta procedură va fi analizată în termen de maxim 5 zile de la data înregistrării la registratura 

primariei. 

(2) În urma analizei prevăzută la alin. (1), efectuată de funcţionarii cu atribuţii specifice, care  

verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de lege şi de prezenta procedură, se va întocmi un 

referat, de structura care administrează crențele, în funcție de tipul acestora, ce va fi supus aprobării 

conducătorului  primarului comunei. 

(3) În baza referatului de aprobare/neaprobare a cererii se va emite, în condiţiile legii, decizia de 

acordare/respingere a facilităţilor fiscale solicitate, semnată de conducătorul organului fiscal, fără a mai 

fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre a Consiliului local, în scopul eliminării birocraţiei şi 

simplificării prezentei proceduri. 

Art. 21 Operarea efectivă a facilităţilor acordate se va efectua în baza deciziei de anulare a 

accesoriilor. 

Art. 22 În cazul în care contribuabilul nu este eligibil, organul fiscal comunică acest fapt 

contribuabilului, printr-o adresă motivată în fapt şi în drept. 

Art.23 Impotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului capitol se poate formula 

contestatie potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

 

 

 

 

Modele orientative 

CERERE 

de anulare a accesoriilor 

 

În conformitate cu O.U.G. nr. 69/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi H.C.L. nr. ....... 

/ ........ pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 69/2020, în vederea anulării unor obligaţii accesorii 

administrate de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, 

solicit acordarea facilităţii prevăzute în cuprinsul ordonanţei, pentru accesoriile derivate din creanțele 

fiscale datorate UAT comuna Santamaria-Orlea. 

 

DATA 

      Nume şi Prenume 

(semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

COMUNA SANTAMARIA-ORLEA 

PRIMAR 

DECIZIE 

de anulare a obligatiilor de plata accesorii 

  

 Datele de identificare ale debitorului       Datele de identificare ale imputernicitului 
 Denumirea/Numele si prenumele:               Denumirea/Numele si prenumele: 

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

 Adresa: .................................      Adresa: ............................. 

 Codul de identificare fiscala: ..........     Codul de identificare fiscala: ............. 

  

    In temeiul prevederilor art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru 

instituirea unor masuri fiscale si ale Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 322/2020 pentru aprobarea 

Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii, 

   avand in vedere motivele de fapt 

   ..............................................................................., 

   luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. ...... din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, 

   se emite urmatoarea decizie: 
    Se acorda anularea obligatiilor de plata accesorii aferente obligatiilor bugetare principale 

prevazute la art. ....... din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru 

instituirea unor masuri fiscale in suma totala de ........... lei, reprezentand: 

 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea obligatiei bugetare 

Dobanzi/Majorari de 

intarziere 

(lei) 

Penalitati de intarziere 

(lei) 

0 1 2 3 

1.    

2.    

........    

Total   

  

   Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, potrivit prevederilor art. 268 si 269 

din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in termenul prevazut de art. 270 din aceeasi lege, sub sanctiunea decaderii. Contestatia 

se depune la sediul A.N.R.S.C. 

   Prezenta decizie produce efecte juridice fata de dumneavoastra de la data comunicarii acesteia 

potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 
  

Primar, 

L.S. (numele, prenumele si semnatura) 

  

  

   Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia 

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 
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circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protectia datelor) 

 

DECIZIE 

de respingere a cererii de anulare a obligatiilor de plata accesorii 

  

 Datele de identificare ale debitorului       Datele de identificare ale imputernicitului 
 Denumirea/Numele si prenumele:                Denumirea/Numele si prenumele: 

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

 Adresa: .................................      Adresa: ............................. 

 Codul de identificare fiscala: ..........     Codul de identificare fiscala: ............. 
  

   In temeiul prevederilor cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru 

instituirea unor masuri fiscale si ale Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 322/2020 pentru aprobarea 

Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii, 

   avand in vedere Cererea dumneavoastra nr. .............. din data de ............, inregistrata la 

A.N.R.S.C. cu nr. .............. din data de .........................., 

luand in considerare ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de cap. II din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, 

   se respinge cererea de anulare a obligatiilor de plata accesorii. 

   Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligatiilor accesorii: 

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

   Temeiul de drept: 

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

   Mentiuni privind audierea debitorului: 

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

   Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, potrivit prevederilor art. 268 si 269 

din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in termenul prevazut de art. 270 din aceeasi lege, sub sanctiunea decaderii. Contestatia 

se depune la sediul A.N.R.S.C. 

   Prezenta decizie produce efecte juridice fata de dumneavoastra de la data comunicarii acesteia 

potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 

  

Primar, 

L.S. (numele, prenumele si semnatura) 

  

  

   Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia 

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protectia datelor) 

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 CONTRASEMNEAZA, 

          PETRESC MIRCEA NEONEL                       SECRETAR GENERAL  AL U.A.T.          

                                                                                         BULTEAN VASILE ALINEL 
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