
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 

2020, inclusiv, datorate bugetului local al comunei Bicazu Ardelean 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având în vedere prevederile art. XVII și cap. II – Anularea unor obligații accesorii, 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, Titlului IX - Impozite şi taxe locale din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 

87 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 6385 din 06.08.2020 al consilierului cu 

atribuții privind impozitele și taxele locale, Topliceanu Aurica, din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Bicazu Ardelean și referatul de aprobare nr. 6663 din 17.08.2020 al 

domnului Primar al Comunei Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, prin care propune 

aprobarea procedurii privind anularea obligatiilor fiscale accesorii, pentru debitorii, persoane 

juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, care la data de 31 martie 2020, 

inclusiv, au obligaţii bugetare principale restante la bugetul local al comunei Bicazu Ardelean și 

îndeplinesc condițiile prevăzute de O.G. nr. 69/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale și pentru 

Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aprobată prin Ordinul MFP nr. 2100/2020; 

Luând în considerare ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre şi avizul comisiilor de 

specialitate ale consiliului local; 

În temeiul dispoziţiilor 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 

fiscale,  art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139 alin. (3) raportat la art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) 

lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă Procedura de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare 

restante la data de 31 martie 2020, inclusiv, datorate bugetului local al comunei Bicazu Ardelean, 

județul  Neamț, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

Art. 2 – Primarul comunei Bicazu Ardelean va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin persoanele cu atribuții în administrarea creanțelor bugetare locale din cadrul 

Compartimentului Contabilitate Financiar Impozite și Taxe.  

Art. 3 - Secretarul Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului Neamț în vederea 

exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei 

hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul 

www.comunabicazuardelean.ro. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Țepeș Greuruș Gheorghe 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

Nr. 79 din 31.08.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 31.08.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/


 

 

                                                                                                                        Anexa nr. 1  

din H.C.L. nr. 79 din 31.08.2020  

   

PROCEDURA 

de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 

martie 2020, inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice,  

juridice și entități fără personalitate juridică aflate în evidenţa fiscală a Comunei Bicazu 

Ardelean 

 

Art.  1 - Dispoziții generale 

(1) Prezenta procedură se aplică debitorilor – persoane juridice, persoane fizice și entități 

fără personalitate juridică care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale 

restante administrate de organul fiscal local, Comuna Bicazu Ardelean, indiferent de cuantumul 

acestora. 

(2) Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare la 31 martie 2020 datorate 

bugetului local al Comunei Bicazu Ardelean, indiferent de cuantumul acestora, se aplică în 

conformitate cu prezenta procedură. 

(3) Prin hotărârea adoptată consiliul local aprobă și prezenta procedură. 

(4) Prin obligații bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se înțelege: 

a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 

martie 2020 inclusiv, aşa cum reiese din conţinutul înştiinţărilor de plată emise la acea dată; 

b) diferențele de obligații bugetare stabilite prin decizie 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. (91) din Codul de procedură fiscală; 

c) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii/înştiinţări de plată/somaţii 

emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 

martie 2020 inclusiv; 

d) obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin 

decizie după data de 31 martie 2020 aferente perioadelor fiscale de până la 31 martie 2020. 

       (5) Nu sunt considerate obligații de plată la 31 martie 2020, inclusiv: 

a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, 

potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv; 

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

condițiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv. 

        (6) Sunt considerate restante la 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile la plată care, la 

această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (5), iar ulterior acestei date, dar 

nu mai târziu de 15.12.2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, 

încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. Pentru obligațiile prevăzute la alin 

(5) lit.b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal sau la eşalonări 

la plată pentru a beneficia de anularea accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o 

cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 15.12. 2020 

inclusiv. 

      (7) Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor aflaţi în evidenţa fiscală a 

Comunei Bicazu Ardelean, Judetul Neamt și se adoptă prin hotărâre a consiliului local. 

Art. 2 – Obiectul și scopul procedurii 

Este determinat de stimularea conformării contribuabililor la plata obligațiilor fiscale, 

revitalizarea și evitarea deschiderii procedurii insolvenței, maximizarea încasărilor bugetare și 

diminuarea arieratelor la bugetul local, cu respectarea principiului egalității de tratament, prin 

stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale, 

atât în cazul persoanelor juridice angajate sau nu în activități comerciale, cât și al persoanelor 

fizice și a celor asimilate acestora. 

Art.  3 – Durata și condițiile aplicării procedurii 

(1) Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prin hotărâre a consiliului local.  

   

 

 

 



 

 

(2) Conform art. IX din O.U.G. nr. 69/2020, dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile 

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, (plată, compensare, executare silită, 

scutire, anulare, prescripţie, dare în plată şi prin alte modalităţi prevăzute expres de lege) până 

la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, care nu poate fi mai târziu de data de 

15.12.2020; 

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

modificările şi completările ulterioare, (plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, 

prescripţie, dare în plată şi prin alte modalităţi prevăzute expres de lege) până la data depunerii 

cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii 

administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi 

data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, care nu poate fi mai târziu de data de 

15.12.2020; 

     c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, 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 data de 15 decembrie 

2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

(3) În acord cu prevederile art. 2 alin. (1) din Ordinul MFP nr. 2100 din 8 iulie 2020 

pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, obiectul facilităţilor 

fiscale il constituie: 

    a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii 

certificatului de atestare fiscală, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau 

până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii 

care notifică organul fiscal conform art. XIII alin. (1) din O.U.G. nr. 69/2020; 

     b) anularea obligaţiilor de plată accesorii. 

(4) Categoriile de obligaţii de plată accesorii care pot face obiectul facilităţilor fiscale 

prevăzute la alin. (2) sunt următoarele: 

     a) dobânzi/majorări de întârziere; 

     b) penalităţi de întârziere/penalităţi de nedeclarare/penalităţi; 

     c) orice alte obligaţii de plată accesorii. 

(5) Obligaţiile de plată accesorii prevăzute la alin. (4) sunt aferente: 

a) obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, astfel cum 

sunt definite la art. VIII alin. (2) din O.U.G. nr. 69/2020. În sensul prezentului ordin, sunt 

considerate obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile 

bugetare care la data de 31 martie 2020 inclusiv sunt stabilite prin decizie de impunere, conform 

legii; 

b) diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin 

declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe 

anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv; 

c) obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv 

şi stinse până la această dată; 

d) 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 sau verificării situaţiei fiscale personale în derulare la data de 14 

mai 2020. 

  (6) Accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar 

de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu 

scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, inclusiv, administrate de organul fiscal local, se 

anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
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a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 01 aprilie 2020 până la data 

depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv, până la data de 15.12.2020 inclusiv; 

b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting 

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

ulterioare, (plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripţie, dare în plată şi prin 

alte modalităţi prevăzute expres de lege) până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 

inclusive, respectiv până la 15 decembrie 2020 inclusiv; 

c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) - d). 

(7) Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal 

local, cu termene de plată până la 31 decembrie inclusiv și individualizate în decizii de impunere 

emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a O.U.G. 

nr.69/2020, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

a) Toate diferențele de obligații principale individualizate în decizia de impunere sunt 

stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 

alin.(1) din Codul de procedură fiscală; 

b) Cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 zile de la comunicarea 

deciziei de impunere, sub sancțiune decăderii. 

  (8) Conform art.  XII alin. (3) din O.U.G. nr. 69/2020, prin derogare de la art.105 alin. (8) 

din Codul de procedură fiscală, în situația inspecțiilor fiscale efectuate după intrarea în vigoare 

O.U.G. nr. 69/2020, în scopul acordării anulării accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare 

declarate suplimentar de debitori prin declaraţia rectificativă prevăzută de art. X din O.U.G. nr. 

69/2020, organele fiscale iau în considerare declaraţiile rectificative depuse de debitori în cel 

mult 10 zile de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 69/2020. 

Art. 4 – Procedura de acordare a amânării la plată 

(1) Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii 

potrivit prezentei proceduri, pot depune o notificare (formular tipizat pus la dispoziție de către, 

Serviciul de Impozite și Taxe Locale sau olograf) adresată organului fiscal local, cu privire la 

intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, 15.12.2020 

inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 

(2) Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente: 

a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale 

reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, 

codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele 

de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii; 

b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată 

accesorii; 

c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/ 

împuternicitului. 

(3) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent verifică dacă 

debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative până la respectiva dată, efectuează stingerile, 

compensările și orice fel de alte oprațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a 

obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale. În cazul în care se 

constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, organul fiscal local îl îndrumă 

potrivit art.7 din Codul de procedură fiscală. 

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

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

(4) Organul fiscal are obligația de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanțe cu 

privire la obligațiile bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale sau a celor 

care pot fi anulate. 

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

  a) toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. 

În acest caz, organul fiscal emite decizie de  amânare la plată a tuturor accesoriilor; 

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

accesorii amânate la plată potrivit lit. a); 

  c) obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării 

cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, după caz. 



     

 

     (6) Decizia de amânare la plată a tuturor accesoriilor își pierde valabilitatea în oricare 

dintre următoarele situații: 

 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 15.12.2020, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a 

accesorilor. 

(7) În situaţia în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 

15 decembrie 2020, inclusiv, organul fiscal emite şi comunică acestuia decizia de pierdere a 

valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii. 

  (8) Conform art.  XIV alin. (3) din O.U.G. nr. 69/2020, prin derogare de la prevederile 

art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii 

care au notificat organul fiscal și au înființate popriri 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 și sumele indisponibilizate. Prevederile 

prezentului alineat sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a 

O.U.G. nr. 69/2020 și data de 15 decembrie 2020, inclusiv. 

(9) Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii 

nu este obligatorie, ci are drept scop obţinerea următoarelor efecte de la data emiterii deciziei de 

amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pentru obligaţiile de plată accesorii care fac 

obiectul amânării la plată, respectiv: 

a) neînceperea sau suspendarea, după caz, a procedurii de executare silită; 

b) neefectuarea stingerii până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau 

până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, după caz. 

Art. 5 –  Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii 

(1) Cererea de anulare a accesoriilor depusă până la data de 15.12.2020, sub sub 

sancțiunea decăderii, se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie 

de respingere a cererii de anulare. 

(2) Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către 

cei care au notificat organul fiscal conform art. 4 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a 

obligaţiilor de plată accesorii, depusă la organul fiscal local competent sau comunicată prin poștă 

cu confirmare de primire. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a 

anulării, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv. În cazul titlurilor executorii emise de 

alte autorităţi/ instituţii publice şi transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal 

local transmite autorităţilor/instituţiilor publice care au competenţa, potrivit legii, de a calcula şi 

stabili obligaţii bugetare accesorii o copie a cererii de anulare depuse de debitor, în vederea 

acordării anulării la plată a obligaţiilor bugetare accesorii sau respingerii cererii, după caz. 

(3) Prin excepţie de la alin. (2), în cazul obligaţiilor fiscale prevăzute la art. XII din 

O.U.G. nr. 69/2020, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă după stingerea obligaţiilor 

fiscale principale individualizate în decizia de impunere emisă ca urmare a inspecţiei fiscale sau 

verificării situaţiei fiscale personale, dar nu mai târziu de 90 de zile de la comunicarea deciziei 

de impunere. 

     (4) Debitorii care au obligaţii de plată stabilite în acte administrative a căror executare 

este suspendată, în condiţiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv, ale căror efecte nu au 

încetat şi care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii vor face 

menţiuni cu privire la renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea 

şi/sau cererea de anulare a accesoriilor. 

(5) Renunţarea la efectele suspendării are drept scop aplicarea prezentei proceduri și şi nu 

dă dreptul organului fiscal de a începe sau continua procedura de executare silită. 

(6) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puţin următoarele: 

a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale 

reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, 

codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele 

de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii; 

b) obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plată accesorii ce fac obiectul 

prezentei proceduri, cu precizarea facilităţilor fiscale solicitate, în concordanță cu aceasta; 
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c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/ 

împuternicitului. 

(7) Pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) din prezenta procedură, 

debitorul trebuie să aibă stinse la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 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. 

(8) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a 

accesoriilor, organul fiscal local: 

a) analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru anularea accesoriilor de prezenta 

procedură, cu respectarea condițiilor impuse de O.U.G. nr. 69/2020 și Ordinul MFP nr. 

2100/2020. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorităţi/instituţii publice şi transmise 

organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal local transmite o notificare acestor 

autorităţi/instituţii pentru ca acestea să emită decizie de anulare a accesoriilor sau decizie de 

respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz; 

b) emite şi comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, 

în vederea actualizării obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării; 

c) reface evidenţa fiscală în situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii ce 

pot face obiectul anulării; 

     d) emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a 

cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, după caz. 

(9) În situaţia în care un debitor înregistrează atât obligaţii fiscale, cât şi obligaţii 

bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi transmise organului fiscal în 

vederea recuperării, verificarea îndeplinirii condiţiilor conform alin. (8) se realizează în funcţie 

de ambele categorii de obligaţii, raportat la toate obligaţiile bugetare restante. 

(10) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul 

fiscal competent audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie 

cu care îi indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite. 

(11) În situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii începând cu data de 14 

mai 2020 (data intrării in vigoare a O.U.G. nr. 69/2020), ce pot face obiectul anulării, precum şi 

în cazul accesoriilor incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data de 14 mai 2020 

achitate odată cu plata ratei de eşalonare potrivit art. XVI alin. (2) din O.U.G. nr. 69/2020, se 

naşte dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură 

fiscală. 

(12) Obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la 

art. 3 alin. (5) din prezenta procedură, precum şi accesoriile incluse în ratele de eşalonare cu 

termene de plată anterioare datei de 14 mai 2020 nu se restituie în situaţia în care acestea au fost 

stinse înainte de această dată. 

(13) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal cu privire la intenţia de a beneficia 

de anularea obligaţiilor de plată accesorii se aplică în mod corespunzător prevederile art. 165 din 

Codul de procedură fiscală cu privire la ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale, urmând ca 

obligaţiile de plată accesorii să se restituie potrivit alin. (11). 

(14) Pentru obligaţiile accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe 

anterioare datei de 31 martie 2020 şi stinse până la această dată, pentru care organul fiscal a 

emis, dar nu a comunicat decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii sau aceasta nu a fost 

emisă, acesta nu mai comunică decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii sau nu mai 

emite această decizie, după caz, iar obligaţiile accesorii se scad din evidenţa analitică pe plătitor 

pe bază de borderou de adăugare/scădere a obligaţiilor fiscale. Obligaţiile de plată accesorii ce 

pot face obiectul anulării sunt: 

     a) cele aferente obligaţiilor bugetare principale al căror termen de prescripţie a dreptului 

de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit; 

     b) cele datorate şi nestinse la data de 31 martie 2020 inclusiv. 

(15) Pentru acordarea anulării obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare 

principale stabilite printr-o decizie de impunere emisă şi comunicată până la data de 14 mai 2020 

ori prin decizii emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificări a situaţiei fiscale personale 

în derulare la data de 14 mai 2020, pentru care ulterior este emisă o decizie de soluţionare a 

contestaţiilor prin  care  se  dispune  desfiinţarea  deciziei  de  impunere  în  cauză, cu  consecinţa  
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refacerii inspecţiei fiscale, după primirea noii decizii de impunere, debitorul poate beneficia de 

anularea accesoriilor dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) depune cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării 

noii decizii de impunere; 

b) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în noua decizie de 

impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Codul de procedură fiscală 

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

(16) După depunerea cererii potrivit alin. (15), organul fiscal reface evidenţa fiscală şi 

emite, după caz: 

a) decizia de desfiinţare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi/sau 

decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, în situaţia în care organul fiscal a acordat 

facilitatea fiscală prevăzută la art. IX sau art. XII, după caz, din O.U.G. nr. 69/2020; 

b) decizia de anulare a accesoriilor sau decizia de respingere a cererii de anulare a 

accesoriilor, după caz, în situaţia în care organul fiscal nu a acordat facilitatea fiscală prevăzută 

la art. IX sau art. XII, după caz, din O.U.G. nr. 69/2020, iar decizia de impunere în cauză se 

desfiinţează până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv. 

Art. 6 – Posibilitatea de contestare 

Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate 

formula contestație potrivit art. 268-281 din Codul de procedură fiscală. 

Art. 7 – Dispoziții finale  

(1) Personalul din cadrul Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite din 

aparatul de specialitate al primarului Comunei Bicazu Ardelean care au prevăzute în fișa postului 

atribuții privind impozitele și taxele locale referitoare la administrarea creanțelor bugetare locale 

verifică îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de prezenta procedură, inclusiv achitarea 

integrală a amenzilor contravenționale aflate în executare silită la organul fiscal local. 

(2) Orice solicitare a contribuabililor legată de aplicarea prevederilor prezentei proceduri se 

soluţionează de către conducătorul organului fiscal local în conformitate cu prevederile legale. 
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