


Anexă  la H.CL. nr................/ 2016 

PROCEDURA 
de acordare a anulării cotei de 73,3% din majorările de întârziere datorate ca 

urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante 
datorate bugetului local 

1. Se anulează o cota de 73,3% din majorările de întârziere aferente 
obligaţiilor de plată principale datorate bugetului local al Municipului Onesti, 
restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi administrate de Municipiul Onesti, prin 
compartimentul de specialitate, denumit in continuare organ fiscal local, dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, 
administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege 
până la data de 31 martie 2016, inclusiv; 

b) o cotă de 26,7% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată prevăzute la 
lit.a) existente în evidenţa fiscală la data stingerii obligaţiilor de plată principale, se 
stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv; 

c) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege o cotă de 26,7% din 
majorările de întârziere datorate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale 
prevăzute la lit a) şi existente în evidenţa fiscală la data stingerii obligaţiilor de plată 
principale, până la termenul de plată prevăzut la art.lll, alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură 
fiscală; 

d) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile de plată 
principale administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data 
de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016, inclusiv, până la data depunerii cererii de 
anulare a cotei de 73,3% din majorări de întârziere, denumită în continuare cerere de 
anulare a majorărilor de întârziere. 

e) contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale până la data depunerii 
cererii de anulare a majorărilor de întârziere. 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; 

f) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 
iunie 2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

In scopul acordării anulării, pentru cota de 26,7% din majorările de întârziere 
datorate potrivit pct. (1) lit. b) şi c), sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile 
artl 15, alin.(32) din Codul de procedură fiscală. 

2. Se anulează o cotă de 73,3% din majorările de întârziere aferente 
diferenţelor de obligaţii declarate suplimentar de contribuabili prin declaraţie 



rectificativă prin care se corectează obligaţiile de plată principale cu scadenţe 
anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal local, 
dacă sunt îndeplinite cumulative următoarele condiţii: 

a) declaraţia rectificativă este depusă până la data de 31 martie 2016, 
inclusiv; 

b) toate obligaţiile de plată principale individualizate în declaraţia 
rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 31 martie 2016, 
inclusiv; 

c) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 1 lit. b) - f). 

3. Se anulează o cotă de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor 
de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse 
până la această data, administrate de organul fiscal local, dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 

a) majorările de întârziere ce pot forma obiectul anulării sunt datorate şi 
nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv; 

b) o cotă de 26,7% din majorările aferente obligaţiilor de plată principale cu 
termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 şi stinse până la această dată 
se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, 
inclusiv. 

c) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 
iunie 2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

În scopul acordării anulării, pentru cota de 26,7% din majorările de întârziere 
datorate potrivit pct. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art.115, 
alin.(32) din Codul de procedură fiscală. 

4. Se anulează o cotă de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor 
de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi 
individualizate în decizii de impunere emise urmare a unei inspecţii fiscale în 
derulare la data intrării în vigoare a acestei HCL, dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 

a) toate diferenţele de obligaţii de plată principale individualizate în decizia de 
impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată 
prevăzut la art.111, alin.(2) din Codul de procedură fiscală; 

b) o cotă de 26,7% din dobânzile aferente obligaţiilor prevăzute la lit.a) este 
stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la 
art. 111, alin.(2) din Codul de procedură fiscală; 

 
În situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a 

prezentei HCL, în scopul acordării anulării prevăzute la pct.2, organele fiscale iau în 
considerare declaraţiile rectifîcative depuse de contribuabili în cel mult 10 zile de la 
data intrării în vigoare a HCL. 

 



5. Contribuabilii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de 
plată majorări de întârziere conform acestei HCL pot notifica organul fiscal 
competent cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de 
anulare a majorărilor de întârziere. 

Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal: 
a) o cotă de 73,3% din majorări de întârziere care pot face obiectul anulării, se 

amână la plată în vederea anulării. In acest caz, organul fiscal emite decizie de 
amânare la plată a cotei de 73,3% din majorările de întârziere ; 

b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru 
obligaţiile de plată accesorii amânate la plată potrivit lit. a); 

c) obligaţiile de plată accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până 
la data soluţionării cererii de anulare a majorărilor sau până la data de 30 iunie 2016 
inclusiv, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de anulare a majorărilor. 
Prevederile de la lit. a), b) şi c) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data 
depunerii cererii de anulare a accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a 
cererii potrivit art.9. 

Decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere îşi pierde valabilitatea în 
oricare din următoarele situaţii: 

-  la data emiterii deciziei de anulare a majorărilor de întârziere sau a deciziei de 
respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz; 

- la data de 30 iunie 2016, în cazul în care contribuabilul nu depune cerere de 
anulare a majorărilor de întârziere. 

6. Prin derogare de la prevederile art.149 din Codul de procedură fiscală, până 
la data de 30 iunie 2016, inclusiv, contribuabilii care au notificat organul fiscal 
potrivit pct.5 şi au înfiinţate popriri la data intrării în vigoare a prezentei HCL, de 
către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata 
sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate. 
Prevederile sunt aplicabile şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a 
HCL şi data de 30 iunie 2016, inclusiv. 

7.  A. Prin obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se înţeleg: 
a) obligaţii de plată pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată 

până la 30 septembrie 2015, inclusiv; 
b) diferenţele de obligaţii de plată principale şi accesorii stabilite prin decizie 

de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă 
pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art.l 11, alin.(2) din Codul 
de procedură fiscală; 

c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii 
şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 30 
septembrie 2015, inclusiv. 

 
B. Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, 

inclusiv: 
a) obligaţiile de plată pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la 



plată, potrivit legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv; 
b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este 

suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv. 
C. Sunt considerate restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi obligaţiile 

de plată care, la această dată, se află în oricare din situaţiile prevăzute la lit.B), iar 
ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 martie 2016, inclusiv, înlesnirea la plată 
îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului 
administrativ fiscal. 

 
8. Cererea de anulare a majorărilor de întârziere se soluţionează prin decizie 

de anulare a majorărilor de întârziere sau, după caz, decizie de respingere a cererii de 
anulare a majorărilor de întârziere. 

9. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru obligaţiile de plată 
rezultate din raporturi juridice contractuale şi acestea nu sunt luate în calcul pentru 
acordarea anulării obligaţiilor de plată accesorii, potrivit prezentei HCL. 

10. Un contribuabil poate beneficia de anularea majorărilor potrivit HCL în 
oricare din situaţiile prevăzute la pct. l - 4, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru 
acordarea anulării. 

            11.  Anexele nr. l - 6, cuprind urmatoarele formularele care fac parte integrantă 
din prezenta procedură. 
          *Notificare; 

*Cerere de anulare a majorărilor de întârziere; 
*Adresa de comunicare a obligaţiilor de plată care intră sub incidenţa 

facilităţii; 
*Decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere; 
*Decizia de anulare a majorărilor de întârziere; 
*Decizia de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere,  



ANEXA NR.1 LA PROCEDURA  

Contribuabilul _________________________________________________________, 
CNP ____________________________, B.I./C.I./ serie_____, nr. ________________ 
județ ____________________, localitate _________________________________, cod 
poștal ____________, str. ______________________________, nr. ______, bl.______, 
sc._____, et. _____, ap. _____, telefon ____________________, fax ______________, 
adresa de e-mail _________________________________________. 
 
 
Contribuabilul ________________________________________________________________________, cod de 
identificare loc fiscală _______________________, județ _______________________, 

localitate _________________________________, cod poștal ___________________, 
str. ______________________________, nr. ______, bl._______, sc._____, et. _____, 
ap. _____, telefon ____________________, fax _______________________, adresa de 
e-mail ____________________________________ înregistrat la registrul comerţului la 
nr. ____________________ cont IBAN ______________________________________ 
deschis la _______________________________________ . 

 
 
 

NOTIFICARE 

În conformitate cu prevederile art.5 din OUG nr.44/2015, privind acordarea 
unor facilitaţi fiscale, vă notific că intenţionez să beneficiez de anularea cotei de 
73,3% din majorările de întârziere datorate bugetului local aferente obligaţiilor de 
plată neachitate în termen, restante la 30.09.2015, inclusiv. 

 
 
 
 

______________________________________ 
(Nume, Prenume, Semnătura) 

Data _______________ 

 

 



ANEXA NR.2, LA PROCEDURĂ 
 

 

 
Contribuabilul _________________________________________________________, 
CNP ____________________________, B.I./C.I./ serie_____, nr. ________________ 

județ ____________________, localitate _________________________________, cod 
poștal ____________, str. ______________________________, nr. ______, bl.______, 
sc._____, et. _____, ap. _____, telefon ____________________, fax ______________, 
adresa de e-mail _________________________________________. 
 
 
Contribuabilul ________________________________________________________________________, cod de 
identificare loc fiscală _______________________, județ _______________________, 

localitate _________________________________, cod poștal ___________________, 
str. ______________________________, nr. ______, bl._______, sc._____, et. _____, 
ap. _____, telefon ____________________, fax _______________________, adresa de 
e-mail ____________________________________ înregistrat la registrul comerţului la 
nr. ____________________ cont IBAN ______________________________________ 
deschis la _______________________________________ . 

 
 
 

CERERE 
de anulare a majorărilor de întârziere 

În conformitate cu prevederile OUG nr.44/2015, privind acordarea unor 
facilitaţi fiscale si HCL nr. ________/________________ pentru aplicarea 
prevederilor OUG nr.44/2015, în vederea anulării unor obligaţii fiscale accesorii 
administrate de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei, 
solicit acordarea facilitaţii prevăzute la art. 12 din aceeaşi ordonanţă de urgență. 
 
 
 

______________________________________ 
                                                              (Nume, Prenume, Semnătura) 

Data _______________ 



ANEXA NR.3 LA PROCEDURA 
NR. ______________/______________ 

 
Către, 

______________________________ 
 

 
Având în vedere notificarea/cererea dvs. nr.__________________ din data de 

______________ înregistrată la Serviciul Impozite și taxe locale din cadrul Direcţiei 
Economice a Primăriei Municipiului Onești, art.12 din OUG nr.44/2015 privind 
acordarea unor facilităţi fiscale și HCL nr.______/_____________ privind aplicarea 
prevederilor OUG nr.44/2015, vă comunicăm că figuraţi în evidențele fiscale, la data de 
_______________ cu: 

1. Obligaţii de plata conform notei de plată. 
2. Următoarele obligaţii de plată la 30.09.2015, inclusiv, care intră sub incidenţa 
facilităţii, astfel: 

 

Denumirea obligaţiei de 
plata 

Debit la 30.09.2015 
Majorări aferente calculate până la 

data de 
   

   

TOTAL   

Precizăm următoarele: 
- pentru plata până la 31.03.2016 a obligaţiilor fiscale principale, inclusiv 

amenzi existente la data de 30.09.2015 și pentru plata până la 30.06.2016 a cotei de 
26,7% din majorările de întârziere calculate până la data plăţii, aferente obligaţiilor de 
plata principale, se acordă anularea unei cote de 73,3% din majorările de întârziere 
aferente debitelor principale datorate bugetului local la data de 30.09.2015, calculate 
până la data plăţii. 

În acest caz, pentru efectuarea plăţii vă veţi adresa funcţionarului care va 
întocmi nota de plată cu actualizarea majorărilor de întârziere. 

 
 

Conducatorul organului fiscal, 
 

 

 



NR. ______________/______________                        ANEXA NR.4 LA PROCEDURA 
 

DECIZIE 
de amânare la plată a majorărilor de întârziere  

 
Contribuabilul _________________________________________________________, CNP 

____________________________, B.I./C.I./ serie_____, nr. ________________ 
județ ____________________, localitate _________________________________, cod poștal 
____________, str. ______________________________, nr. ______, bl.______, sc._____, et. 
_____, ap. _____, telefon ________________, fax ___________________ 
adresa de e-mail _________________________________________. 
       
Contribuabilul _________________________________________________________________ 
 
CUI _______________________, județ _______________________, localitate 
_________________________________, cod poștal ___________________, str. 
______________________________, nr. ______, bl._______, sc._____, et. _____, ap. _____, 
telefon ____________________, fax _______________________, adresa de e-mail 
____________________________________ înregistrat la registrul comerţului la nr. 
____________________ cont IBAN ______________________________________ deschis la 
_______________________________________ . 

În temeiul art.12 din OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale și a HCL nr. 
_______/______________pentru aplicarea prevederilor OUG nr.44/2015, având în vedere Notificarea 
înregistrată la organul fiscal sub nr. ______________din data de ___________________, precum și 
adresa de comunicare a organului fiscal nr. _________din data de ______________, luând în 
considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilități 
fiscale și a HCL nr. _______/_____________, pentru aplicarea prevederilor OUG nr.44/2015, se emite 
următoarea decizie: 
Se acordă amânarea la plată a unei cote de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 
principale restante la 30 septembrie 2015, inclusive, în sumă totală de _______________ lei, 
reprezentând: 
 

Nr.crt Denumirea obligaţiei de plata Majorări de întârziere (73,3%) 
1   
2   
3   
4   
5   
 TOTAL:  

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condițiile prevederilor OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, modificată și completată, în termen de 
30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. 

Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.  
                           Conducatorul organului fiscal,                             



 _____________/______________                                    ANEXA NR.5 LA PROCEDURA 
 

 
DECIZIE 

de anulare a majorărilor de întârziere  
 

Contribuabilul _________________________________________________________, CNP 
____________________________, B.I./C.I./ serie_____, nr. ________________ 

județ ____________________, localitate _________________________________, cod poștal 
____________, str. ______________________________, nr. ______, bl.______, sc._____, et. 
_____, ap. _____, telefon ________________, fax ___________________ 
adresa de e-mail _________________________________________. 
 
Contribuabilul_____________________________CUI____________________________________
___ 
județ _______________________, localitate _________________________________, cod poștal 
___________________, str. ______________________________, nr. ______, bl._______, 
sc._____, et. _____, ap. _____, telefon ____________________, fax _______________________, 
adresa de e-mail ____________________________________ înregistrat la registrul comerţului la 
nr. ____________________ cont IBAN ______________________________________ deschis la  

 
În temeiul art.12 din OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale și a HCL nr. 

_______/______________pentru aplicarea prevederilor OUG nr.44/2015, având în vedere Notificarea 
înregistrată la organul fiscal sub nr. ______________din data de ___________________, precum și 
adresa de comunicare a organului fiscal nr. _________din data de ______________, luând în 
considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilități 
fiscale și a HCL nr. _______/_____________, pentru aplicarea prevederilor OUG nr.44/2015, se emite 
următoarea decizie: 

Se acordă anularea la plată a unei cote de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor 
fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusive, în sumă totală de _______________ lei, 
reprezentând: 
 

Nr.crt Denumirea obligaţiei de plata Majorări de întârziere (73,3%) 
1   
2   
3   
4   
5   
 TOTAL:  

 
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condițiile prevederilor OG 

nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, modificată și completată, în termen de 
30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. 

Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 
                       Conducatorul organului fiscal,  



 

 

 
NR. ______________/______________                  ANEXA NR.6 LA PROCEDURA 

 
 

DECIZIE 
de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere 

 
Contribuabilul ______________________________________________________,  

CNP ____________________________, B.I./C.I./ serie_____, nr. ________________ 
județ ____________________, localitate _________________________________, cod 
poștal ____________, str. ______________________________, nr. ______, bl.______, 
sc._____, et. _____, ap. _____, telefon ________________, fax ___________________ 
adresa de e-mail _________________________________________. 
 

Contribuabilul 
_________________________________________________________________________, 
cod de identificare loc fiscală _____________________, județ ___________________,  
localitate _________________________________, cod poștal ___________________, str. 
______________________________, nr. ______, bl._______, sc._____, et. _____, ap. 
_____, telefon ____________________, fax _______________________, adresa de e-mail 
____________________________________ înregistrat la registrul comerţului la nr. 
____________________ cont IBAN ______________________________________ deschis 
la _______________________________________ . 

  
În temeiul art.12 din OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale și a HCL 

nr. _____/____________ pentru aplicarea prevederilor OUG nr.44/2015, având în vedere  
Notificarea înregistrata la organul fiscal sub nr.__________________ din data de, precum și 
adresa de comunicare a organului fiscal nr. ______________________din data de, luând în 
considerare ca nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de OUG nr.44/2015 privind acordarea 
unor facilități fiscale și a HCL nr. ________/____________________ pentru aplicarea 
prevederilor OUG nr.44/2015, se respinge cererea de anulare a majorărilor de intarziere. 

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a anulării majorărilor de 
întârziere: __________________________________________ 

Temeiul de drept: ____________________________________________  
Menţiuni: __________________________________________________. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condițiile prevederilor OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, modificată și completată, în 
termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. 

Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 
 

Conducatorul organului fiscal, 
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