
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTESTI 

CONSILIUL LOCAL 
                                                                               

HOTĂRÂRE 
privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 

31 martie 2020 datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 
unității administrativ-teritoriale a Comunei Cernătesti și aprobarea 

procedurii de anulare a acestora 
 

 
Consiliul Local al comunei Cernătesti, județul Buzău ,  

 Având în vedere: 
- referat de aprobare  al  primarului, înregistrat cu nr. 5/04.01.2021; 

- raportul de specialitate al biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si 
taxe, înregistrat  cu  nr. 6/04.01.2021; 
- prevederile art. XVII si art. IX din Ordonanța 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; 
- prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal - “Impozite si 
Taxe Locale"; 
-  prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 
modificările si completările ulterioare; 

Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările si 
completările ulterioare; 

în temeiul art. 133, alin.(l), art. 139, alin.(l) si alin.(3), lit.c) si ale art. 196, 
alin.l, lit.a) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

          Art.l. Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante 

la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de către contribuabilii de pe 

raza unității administrativ-teritoriale a Comunei Cernătesti si aprobarea procedurii 

de anulare a acestora conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se aprobă formularistica necesară pentru implementarea procedurii 
de anulare a accesoriilor, după cum urmeaza: “Cerere de anulare a creanțelor 
accesorii potrivit O.U.G nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor măsuri fiscale 
», conform Anexei nr.2, respectiv modelul «Decizia de aprobare/respingere a cererii 
de anulare a creanțelor accesorii», conform Anexei nr.3. 

Anexele nr.2 si 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

          Art. 3  Primarul   comunei  Cernătesti,   județul  Buzău, va   asigura   
executarea   prezentei   hotărâri   prin   compartimentul  economic    din  aparatul 

de  specialitate al primarului comunei Cernătesti,  județul   Buzău.  
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Art. 4  Secretarul  general al UAT Cernătesti  va  transmite  prezenta   

hotărâre   
autorităților   și  instituțiilor     interesate   și  va   asigura   aducerea   la   
cunoștință   publică, (Instituția Prefectului – Județul Buzău, Primarul Comunei, 

Compartiment economic).   
 

Președinte de ședință 

Consilier 
Stanila Sebastian - Valentin 

               

                                            
Contrasemnează,  

                    Secretar general al comunei                                                                                                                                                                                                                                                      

                  Doru-Vasile Dumitrascu 
 

 
 
 

 

Nr.  3 / 28.01.2021 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Cernătesti în ședința 
ordinară din data de 28.01.2021, cu respectarea prevederilor art.139 alin (1) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 12 voturi pentru, 1 abțineri,- voturi 
împotrivă, din  numărul total  de 13 consilieri în funcție și 13  prezenți la ședință. 
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                                                                                                          Anexa nr.1 

PROCEDURA 

de anulare a creanțelor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale 
restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 
contribuabilii de pe raza unității administrativ teritoriale a Comunei 
Cernătesti 

1.    Dispoziții generale 

          Prezenta procedură se aplică tuturor debitorilor-persoane fizice și persoane 
juridice indiferent de forma de organizare, care la data de 31 martie 2020 inclusiv 
au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal local. 
          Prin obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv 
se înțelege: 

- Obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată 
până la data de  31 martie 2020 inclusiv; 

- Obligațiile bugetare principale sunt: impozit/taxa clădiri, impozit/ taxa teren, 
impozit mijloc de transport, redevente, chirii, superficii, amenzi 
contravenționale existente în evidentele organului fiscal la data de 
31.03.2020, alte impozite si taxe locale debitate la rolul fiscal al debitorilor; 

- Alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii 
(inclusiv amenzi) si existente in evidenta organului fiscal in vederea 
recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv (exemplu: hotarari 
judecătorești); 

- Obligațiile bugetare declarate de debitor prin „declarații referitoare la baza de 
impunere" sau „declarații rectificative cu privire la baza de impunere " sau 
stabilite de organul fiscal local, din oficiu, prin „decizie de impunere” înainte 
si după data de 31 martie 2021 aferente perioadelor fiscale anterioare, 
respectiv cele aflate in termenul legal in care organul fiscal local poate stabili 
creanțe fiscale potrivit dispozițiilor art. 110 alin. 1) si 2) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedura fiscală. 

Prin creanțe accesorii, potrivit prezentei hotărâri se înteleg majorările 
de întârziere, calculate pentru neplata la scadență a obligațiilor fiscale 
principale, la data plății efective a creanțelor principale de către debitori. 

2.      Obiectivul si scopul procedurii 

Este determinat de efectele epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, 
care a îngreunat situația contribuabililor fie ele persoane fizice cât și persoane 
juridice, iar prezenta unor creanțe restante vulnerabilizează și mai mult 
situația economică a acestora. 

3.    Durata si condițiile aplicării procedurii 

3.1      Prezenta procedura se aplică de la data aprobării prin Hotărâre a 
consiliului local până la data de 31 martie 2021 inclusiv-data limită de 
depunere a cererii, sub sancțiunea decăderii. Cererea poate fi depusă la 
registratura Primăriei Cernătesti, sau pe e-mailul Primăriei. 

3.2        Procedura vizează anularea creanțelor accesorii calculate până la data 
plății efective a creanței principale de către contribuabil, aferente obligațiilor 
bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, dacă sunt îndeplinite 



 

 

cumulativ următoarele condiții: 

  3.2.1     Se sting prin plată până la data de 31 martie 2021inclusiv, toate 
obligațiile de plata principale restante la data de 31 martie 2020, inclusiv 
amenzile contravenționale înregistrate în evidențele fiscale, potrivit pct. 1.2 din 
prezenta; 

3.2.2 Debitorul depune cererea de anulare a creanțelor accesorii si efectuează 
plata obligațiilor de plata principale restante la data de 31.03.2020, pana la 
data de 18.12.2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii; 

   3.2.3       Se sting prin plata și diferențele 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, dacă declarația rectificativă este depusă până la data de 
31 martie 2021inclusiv. 
3.2.4     După îndeplinirea condițiilor de la pct. 3.2. se scad din evidențele 
fiscale toate obligațiile accesorii, calculate până la data plății efective a tuturor 
obligațiilor fiscale principale așa cum sunt ele definite la art. 1.2. prin 
înregistrarea in evidentele fiscale a unui borderou de scădere. 

4 Condiții de eligibilitate si implementarea procedurii 

   4.1       Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor 
bugetare accesorii potrivit prezentei proceduri, depun o cerere, adresată 
organului fiscal local cu privire la intenția lor, pana cel mai târziu la data 31 
martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii (anexa 2-model cerere). 

    4.2     Organul fiscal competent comunică debitorului o Informare de plata 
privind creanțele restante principale datorate si a creanțelor accesorii, 
clarificând cu debitorul eventualele neconcordante cu privire la obligațiile 
fiscale bugetare. 
4.3   Obligațiile accesorii nu se sting din oficiu, fără ca debitorul să depună 
cererea   de anulare. 
     În cazul în care contribuabilul se află în procedura de executare silită prin 

poprire, dacă depune cerere de anulare a creanțelor accesorii până la data 31 
martie 2021, în cazul în care suma înscrisa în titlul executoriu este 
indisponibilizată și virată, organul fiscal va proceda la stingerea obligațiilor 
fiscale principale, nu și a creanțelor accesorii și sistarea popririi, în cazul în 
care creanța principală a fost recuperată în întregime. Orice sumă încasată în 
plus, va fi restituită debitorului potrivit art. 168 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală sau, cu consimțământul debitorului, se vor 
stinge creanțe ale anului fiscal curent sau, după caz amenzi înregistrate la rolul 
fiscal al debitorului după data de 31.03.2020; 

   4.4   În cazul in care debitorul depune cererea de anulare a creanțelor accesorii 
in     termen, insa achita numai parțial obligațiile fiscale principale, nu 
beneficiază de prevederile prezentei proceduri, respectiv nu beneficiază de 
anularea creanțelor accesorii. 
4.5    Inspectorul fiscal, în zona sa de competență, colectează și analizează 
cererile debitorilor, emite Informările de plată înmânându-le solicitanților, 
încasează obligațiile fiscale principale, operează borderouri de scădere a 
creanțelor accesorii calculate până  la data plății, emite Decizia de 
aprobare/respingere a anulării creanțelor accesorii (anexa 3- model decizie 
anulare creanțe accesorii), pe care o va înainta debitorilor.



 

 

Anexa  2 

Cerere 

de anulare a creanțelor accesorii potrivit O.U.G nr. 69/2020 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2016 privind Codul fiscal, precum 

și pentru instituirea unor măsuri fiscale 

             Contribuabilul/împuternicit (nume, prenume, denumirea firmei) 

 _____________   ___________________                   ,  CNP(CUI)   ___________________                                             

cu  domiciliul/sediul în ___________  __________________________________________ 

 _____________       tel.  _____________ , adresa de e-mail _________________________                           

în conformitate cu prevederile OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea 

unor măsuri fiscale și cu HCL nr. __      solicit anularea creanțelor accesorii 

aferente obligațiilor de plată principale scadente la data de 31 martie 2020 și îmi 

iau angajamentul ca până la data de  

 _____________ _____  să achit integral toate obligațiile fiscale principale scadente la 

data de 31 martie 2020, sub sancțiunea decăderii. 

 

 

 
 
 

Nume, prenume, semnătură



 
 

COMUNA CERNĂTESTI                                                        Anexa 3 
                                                                                      
Birou Financiar Contabil, Achizitii Publice, impozite si Taxe 

 
 
 
DECIZIA 

de aprobare/respingere a cererii anulare a creanțelor 
accesorii 

Având în vedere : 
Cererea nr. /                   privind contribuabilul 
 

Persoana fizică: Nume, prenume __________ __________________  , 
 domiciliul ______________________________ _____________________________ 

CNP _____________  
 
Persoana juridică: Denumirea societății _________ ____________________, 

sediul __________________________________________ ____________________ 
CUI _________ ; 
Prevederile OUG nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 

    - Prevederile HCL nr.  _________ /              ; 

Anularea accesoriilor are loc la data îndeplinirii de către debitor a 
obligațiilor de  plată prevăzute la pct. 3.2 din  Anexa nr. 1 la  HCL ...   /   .... 

Respingerea cererii este motivată de neplata integrală a 
obligațiilor de plată la pct. 3.2 din Anexa nr. 1 la HCL ....   /   ..... 

 
Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face 

contestație potivit art. 268- 281 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, în termen de 45 zile de la comunicare, sub sancțiunea 
decăderii. 

Primar, 
 
                                                     

 Operator rol, 
 
 

Se aprobă/respinge cererea de anulare a creanțelor accesorii 

reprezentând: 
Tip impozit/taxa Valoare impozit/taxa 

achitata-lei 
Creanțe accesorii 
(majorări întârziere) 
lei, calculate până la 
data plații inclusiv, 
anulate Impozit clădiri   

Impozit teren intravilan   
Impozit teren extravilan   
Impozit mijloc de 
transport  

  
Amenzi   
Concesiuni   
Chirii   
Hotarari judecătorești   
Cheltuieli judecata   
Alte impozite si taxe   
TOTAL   
 


