
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: contact@primariabuftea.ro 
Web: www.primariabuţtea.ro 

HOTĂRÂREA NR.113 
din 31 august 2020 

privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii privind anularea 
accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020, 

datorate bugetului local al oraşului Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul oraşului 
Buftea; 

• Raportul de specialitate întocmit de Directorul Executiv prin care se propune 
aprobarea procedurii privind anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale 
restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al oraşului Buftea; 

• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
În conformitate cu prevederile Capitolului li, art. XVII, din Ordonanţa de urgenţă 

nr. 69/2020, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, ale Legii nr. 204/2015 privind Codul de procedură fiscală şi ale art. 129 alin. (2) lit. 
(d) coroborat cu alin. (4), lit.(c), alin. (14) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa 
de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art.196 alin. (1 ), lit. (a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1. Se aprobă instituirea unor facilităţi fiscale de anulare a accesoriilor 
aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate 
bugetului local al oraşului Buftea. 

Art.2. - Se aprobă procedura privind anularea accesoriilor aferente obligaţiilor 
bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al oraşului 
Buftea, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Primarul oraşului Buftea prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
Judeţul Ilfov. 

~c5'i1'-· , /* \~~~- - _-.-;-,i ---~ 

PREŞEDIN/] .. y .~~~ .. Nf~t; 
ROMANE*~ C . ·.· /i.)ITIN): 

ţ •. ·• C '.' f•"J 
_,,/<'..) 

/ . >-------- \.,-'> 

e.' 



ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.113/31.08.2020 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
PiaJa Mihai Eminescu nr. I.Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: contacţ@primariabuftea.ro 
Web: www.primariabuftea.ro 

PROCEDURA 
privind anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale 

restante la data de 31.03.2020 

I. Dispoziţii generale 

I. Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor persoane fizice, persoane juridice sau entităţi 
fără personalitate juridică care la data de 31.03.2020 inclusiv, au obligaţii bugetare principale restante 
la bugetul local al oraşului Buftea. 

2. Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 
datorate bugetelor locale, se aplică de către unităţile administrativ- teritoriale, opţional. dacă consiliul 
local stabileşte prin hotărâre aplicarea acestor prevederi şi totodată procedura de acordare a anulării 
accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020. 

3. Prin obligaţii bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, se întelege: 

a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 
martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile 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 şi diferenţele de obligaţii bugetare principale aferente perioadelor 

fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal 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; 
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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 şi obligaţiile 
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 l aprilie 
2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 

(4) 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. 

(5) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la 
această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (4), 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. 

(6) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (4) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării 
actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi 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. 

(7) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a oraşului Buftea. 

II. Obiectivul şi scopul procedurii 
Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligaţiilor bugetare, 

maximizarea încasărilor bugetare şi diminuarea arieratelor la bugetul local, precum şi de respectarea 
principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi 

mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale, atât în cazul personelor juridice. cât şi al persoanelor 
fizice. 

III. Durata aplicării procedurii 
Prezenta procedură se aplică de la data intrării în vigoare şi până la data de 15 decembrie 2020 

inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancţiunea decăderii), termenul de soluţionare de către 
organul fiscal a cererilor depuse fiind data de 31.12.2020. 

IV. Condiţiile de elegibilitate 
Contribuabilii trebuie să depună o cerere la Directia Taxe şi Impozite Locale privind intenţia de a 

beneficia de aceste facilităţi, până la I 5 decembrie 2020. 

Pentru a beneficia de anularea accesoriilor, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii: 

l. 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 3 I martie 2020 inclusiv, administrate de 
organul fiscal, 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 accesoriilor inclusiv; 
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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 accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile 
bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal cu termene de plată cuprinse între data de 
I aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile de impunere, potrivit obligatiei fiscale de a declara in 
termenul de 30 de zile de la orice modificare/dobandire. până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv. 

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. 

2. Dobânzile, penalităţile şi toate 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 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul 
fiscal, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de I aprilie 2020 până la data depunerii 
cererii de anulare a accesoriilor 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 accesoriilor inclusiv; 

c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la pct. 4, I (b-d). 
3. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 

31 martie 2020 şi stinse până la această data: 
Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile 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 pct. 4, I (b-d). 

4. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 
31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere: 

Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de 
organul fiscal 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 în derulare la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă 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. (I) 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. 

V. Modalitatea de implementare a procedurii 
Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potnv1t 

prezentei proceduri pot depune o cerere (formular tipizat pus la dispoziţie de către Direcţia Taxe şi 

Impozite Locale) adresată organului fiscal local, cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data de 
I 5.12.2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 
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Dupa înregistrarea cererii, organul fiscal verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile 

declarative, efectuează stingerile, compensările, orice alte operaţiuni în vederea stabilirii cu certitudine 
a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale. 

În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl 
îndrumă pe contribuabil potrivit prevederilor art. 7 din Codul de procedură fiscală: ,.rolul activ al 
organului fiscal". 

În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, organul fiscal va elibera o notă de 
plată la zi, conţinând obligaţiile bugetare ce trebuie achitate pentru a putea beneficia de facilitatea 
fiscală. După plata debitelor, debitorul va depune cererea de anulare a accesoriilor. Organul fiscal 
verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta procedură şi emite Decizia de anulare a 
accesoriilor sau Decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz. care vor fi 
comunicate debitorului. 

În baza deciziilor de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 
31.03.2020, acestea vor fi scăzute din evidenţele fiscale prin borderou de scădere. 

Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal local 
audiază contribuabilul, potrivit art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. ocazie 
cu care îi indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite. 

Pentru obligaţiile amânate la plată până la data de 15 decembrie 2020, ca urmare a cererii 
înregistrată de contribuabil şi pentru care nu a fost depusă cerere de anulare pâna la 15 decembrie 2020 

sau a fost depusă cerere şi nu a fost soluţionată favorabil, decizia de amânare la plată nu mai produce 
efecte. reinstituindu-se procedura legală de calcul a majorărilor de întârziere. 

Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate formula 
contestaţie potrivit art. 268 - 281 din Codul de Procedură Fiscală. 

VI. Dispoziţii finale 
Organele de specialitate din cadrul Direcţiei Taxe şi Impozite Locale cu atribuţii în 

administrarea creanţelor bugetare locale, verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de prezenta 
procedură, inclusiv achitarea integrală a amenzilor contravenţionale în debit. aflate în evidenţa 

organului fiscal local. 
Anexele nr.1-5 fac parte din prezenta procedură. 

Anexa 1 - Notificare 
Anexa 2 - Cerere 
Anexa 3 - Decizie de amânare la plată a obliga{iilor de plată accesorii 
Anexa -I - Decizie de anulare la plată a obliga{iilor de plată accesorii 
Anexa 5 - Decizie ~,l:J%?:.~ cererii de anulare la plată a obliga{iilor de plată accesorii 
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Anexa nr. 1 la Procedura aprobată prin H.C.L. nr. 113/31.08.2020 

NOTIFICARE 

asupra intentiei de a beneficia de 

anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 31.03.2020 

Contribuabil / imputernicit ...................................................................................................... . 

CNP/CUl ................................................. cu domiciliul fiscal in ............................................. . 

ln conformitate cu prevederile art. XIll din OUG nr. 69/2020 privind acordarea unor facilitati 

fiscale, va notific ca intentionez sa beneficiez de anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare 

restante la 31.03.2020 

Declar pe propria raspundere ca toate declaratiile de impunere au fost depuse la termenul legal 

de 30 de zile de la data oricaror modificari/dobandiri/instrainari de bunuri. 

Telefon .................................................................. . 

Data 

(prenume, nume, semnatura) 



Anexa nr. 2 la Procedura aprobată prin H.C .L. nr. 113/31.08.2020 

CERERE 

de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 31.03.2020 

Contribuabil / imputernicit ...................................................................................................... . 

CNP/CUl .............................................. ., cu domiciliul fiscal în .............................................. . 

In conformitate cu prevederile art. lX-Xlll din OUG nr. 69/2020 privind acordarea unor 

facilitati fiscale, solicit anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 31.03.2020 in 

cuantum de ..................................... lei. 

Declar ca am achitat integral toate obligatiile de plata (inclusiv amenzi) care s-au constituit 

conditii pentru aprobarea anularii accesoriilor, prevazute in procedura privind anularea accesoriilor 

aferente obligatiilor bugetare restante la 31.03.2020 

Data 

(prenume, nume, semnatura) 



Anexa nr. 3 la Procedura aprobată prin H.C .L. nr. 113/31.08.2020 

Decizie de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii 

Denumirea/Numele şi prenumele ....................................................................... , 
Adresa ...................................................................................... , codul de identificare 
fiscală ............................................. . 

În temeiul prevederilor OUG nr. 69/2020. privind instituirea unor facilităţi fiscale, ale Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi ale Hotărârii Consiliului Local al orasului Buftea 
nr .......................... . 

Având în vedere Notificarea înregistrată la organul fiscal cu nr .......... din data ............... . 

Luând în considerare faptul că sunt îndeplinite condiţiile legale, se emite următoarea decizie: 

Se acordă amânarea la plată a accesoriilor aferente obligaţiilor principale reprezentând: 

DENUMIREA OBLIGATIEI 
NRCRT BUGETARE OBLIGATU ACCESORII 

I 

2 

... 

TOTAL 

Împotriva prezentei Decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 
207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 
de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul organului fiscal 
emitent al deciziei. 

Conducătorul organului fiscal 



Anexa nr. 4 la Procedura aprobată prin H.C.L. nr. 113/31.08.2020 

Decizie de anulare la plată a obligaţiilor de plată accesorii 

Denumirea/Numele şi prenumele.................. . .................................................... , 
adresa ...................................................................................... , codul de identificare 
fiscală ............................................. . 

În temeiul prevederilor OUG nr. 69/2020, privind instituirea unor facilităţi fiscale, ale Legii nr. 
207/2015, privind Codul de procedură fiscală şi ale Hotărârii Consiliului Local al orasului Buftea 
nr .......................... . 

Având în vedere cererea înregistrată la organul fiscal cu nr. ............. din data ................. . 

Luând în considerare faptul că sunt îndeplinite condiţiile legale, se emite următoarea decizie: 

Se acordă anularea accesoriilor aferente obligaţiilor de plată restante la data de 31.03.2020 în 
cuantum de ...................... , reprezentând: 

DENUMIREA OBLIGATIEI 
NRCRT BUGETARE OBLIGATU ACCESORII 

I 
2 

... 

TOTAL 

Împotriva prezentei Decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 
207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 
de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul organului fiscal 
emitent al deciziei. 

Conducătorul organului fiscal 



Anexa nr. 5 la Procedura aprobată prin H.C.L. nr. 113/31.08.2020 

Decizie de respingere a cererii de anulare la plată a obligaţiilor de plată accesorii 

Denumirea/Numele şi prenumele.................. . .................................................... . 
adresa....................................................................................... codul de identificare 
fiscală ............................................. . 

În temeiul prevederilor OUG nr. 69/2020. privind instituirea unor facilităţi fiscale. ale Legii nr. 
207/2015, privind Codul de procedură fiscală şi ale Hotărârii Consiliului Local al orasului Buftea 
nr ................. . 

Având în vedere cererea înregistrată la organul fiscal cu nr. ............ din data ................. . 

Luând în considerare faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile legale. se emite următoarea decizie: 

Se respinge cererea de anulare la plată a accesoriilor aferente obligaţiilor principale 
reprezentând: 

DENUMIREA OBLIGATIEI 
NRCRT BUGETARE OBLIGA TII ACCESORII 

I 
2 

... 
TOTAL 

Motivul de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată 

accesorn ........................................................ . 

Temeiul de drept.. .................................... . 

Menţiuni privind audierea contribuabilului .......................................................... . 

Împotriva prezentei Decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 
207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 
de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul organului fiscal 
emitent al deciziei. 

Conducătorul organului fiscal 


