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Anexa la Hotărârea nr.76 din 20 august 2020 

 

 

 

PROCEDURA 

 

privind anularea majorărilor de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor 
de plată restante la bugetul comunei Oșorhei, jud. Bihor 

 
1. Dispoziții generale 

(1) Prezenta procedură se aplică tuturor categoriilor de debitori, cum ar fi persoane fizice 
sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, 
persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere 
care, la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorează penalități de întârziere la bugetul local al 
comunei pentru neachitarea impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la 
bugetul local, calculate în limita termenului de prescripție prevăzut de actele normative în vigoare. 

(2) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a comunei și va fi adoptată 
prin hotărâre a consiliului local. 
 
2. Obiectivul si scopul procedurii 

Este reprezentat de atragerea de venituri cu celeritate la bugetul local, precum și de 
respectarea principiului egalității de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a 
criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice și celor juridice. 
 
3. Durata aplicării procedurii 

Prezenta procedură se aplică de la data intrării ei în vigoare până la data de 15 decembrie 
2020 inclusiv. 
 
4. Beneficiarii si bugetul estimat 

(l) Numărul estimat de beneficiari este de cca. ______ persoane fizice și persoane juridice 
plătitoare de impozite și taxe locale. 

(2) Valoarea totală estimată a scutirii care va fi acordată în cadrul prezentei proceduri pe 
întreaga durată de aplicare a acesteia este de_______ lei 
 
5. Condiții de eligibilitate a procedurii 

Condițiile privind anularea penalităților de întârziere ce vor fi acordate prin prezenta 
procedură sunt cele prevăzute de OUG nr. 69/2020. 

Majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată 
restante datorate bugetului comunei Oșorhei, jud. Bihor, cu termene de plată până la 31.03.2020 
inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

• stingerea obligațiilor principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, prin orice 
modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările 
ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; 

• penalitățile de întârziere ce pot forma obiectul anulării sunt datorate și nestinse la 
31.03.2020, inclusiv; 

• debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condițiilor dar nu mai 
târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 

 
 



 
 
6.ModaIitatea de implementare a procedurii 

Pentru a beneficia de anularea penalităților de întârziere, solicitanții vor depune o cerere la 
Biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei. Cererea va fi 
depusă cel mai târziu până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv. 

La primirea cererii din partea contribuabilului, Biroul financiar-contabil, prin 
compartimentul de impozite și taxe, va proceda în felul următor: 

- verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative și îl îndrumă, după caz, în 
îndeplinirea obligațiilor declarative; 

- clarifică neconcordanțele cu contribuabilul 
- efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii 

cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității 
fiscale; 

- emite decizia de calcul a majorărilor de întârziere și referatul cu propunerea de anulare 
a accesoriilor; 

Operarea efectivă a anulării majorărilor de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la 
termen a obligațiilor de plată restante datorate bugetului comunei Oșorhei, jud. Bihor, va avea loc 
în baza referatului Biroului financiar-contabil aprobat de către primarul comunei și a deciziei de 
calcul a majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor, chiriilor, redevențelor sau altor 
obligații datorate bugetului local, pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta 
procedură, după care vor fi scăzute din evidențele fiscale/nefiscale, despre acest lucru fiind 
înștiințat titularul cererii. 

În cazul în care persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, 
asociațiile familiale și alte persoane juridice nu sunt eligibile raportat la condițiile prezentei 
proceduri, biroul financiar-contabil le comunica în scris acest lucru. 

Pentru debitorii care nu au notificat Biroul financiar-contabil pentru a beneficia de anularea 
majorărilor de întârziere, toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentei proceduri și care au 
fost stinse după data intrării în vigoare a acesteia se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu 
modificările și completările ulterioare. 
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Cerere de anulare a accesoriilor  

 

  

Subsemnatul       Contribuabilul PF / împuternicit (PJ)  

……………………………………................................…….. , legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie ............... nr. …………….. , CNP 

…………............…………… , județ ............................ loc. .............................................. cod poștal ......................... sector ........ , str. 

............................................................. nr. ........ , bloc ........ scara ......... etaj ........ ap ........ tel. .................................................... fax 

............................................... , adresă de email ………...........................………………….… ,  

  Contribuabilul  (PJ) ………………………..............……………. , având codul de identificare fiscală 

………....................................... , județ ........................... loc. ........................................ cod poștal .......................... sector ........ , str. 

....................................................... nr. ........ , bloc ........ scara ......... etaj ........ ap ........ tel. .................................................... fax 

............................................... , adresă de email ………...........................………………….… , înregistrat la registrul 

comerțului ........................ la nr. ............................................ , cont IBAN ……………............……………………….. , deschis la 

………………………..............................................................……………… ,   

în temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor 

facilități fiscale, și ale HCL nr. 76 din 20 august 2020 privind anularea majorărilor de întârziere, 

datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante la bugetul comunei 

Oșorhei, jud. Bihor, solicit anularea accesoriilor în sumă de ................................................ lei, ca urmare a 

faptului că am îndeplinit condițiile în termenele prevăzute în HCL nr. 76 / 2020.   

  

 

Reprezentant,  

Numele și prenumele ................................................................. 

Calitatea ..............................................................................................  

Semnătura ..........................................................................................   

    
 

 

 

 

 

 


