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                                      ANUNT DEZBATERE PUBLICA 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52 / 2003 privind transparența decizională 
în administrația publică, Primăria Comunei Osorhei, Biroul Financiar Contabil si Resurse Umane, aduce la 
cunoștință publică : 

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

 
Proiectul de act normativ se găsește pe site-ul www.primaria-osorhei.ro, la secțiunea  

Informații de interes public – Buget și la sediul Primăriei Comunei Osorhei, 
 

Proiectul de act normativ se poate obține și în copie, pe bază de cerere depusă la Secretarul  
General al Primariei Comunei Osorhei, 
 

În conformitate cu prevederile art. 39, alin.3 din Legea finanțelor publice locale nr. 273 / 2006, 
asteptam pana la data de  15 august 2020 propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare  privind 
proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 
 
                 Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul primăriei  
Osorhei, prin fax la numărul 0259/313213 sau prin e-mail la adresa primaria.osorhei@cjbihor.ro. 
 

Materialele transmise vor purta mențiunea : ” Proiectul   de hotărâre  privind  anularea majorărilor de 
întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante la bugetul 
comunei Oșorhei, jud. Bihor”. 

Anunțul privind ședința publică în care va fi discutat proiectul de hotărâre se va afișa la  

sediul instituției și pe site-ul propriu. 

    

 

     PRIMAR,                                                                                                               SEF BIROU, 

    POP IOAN                                                                                                  HERLITSKA MARIANA 
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Proiect de HOTĂRÂRE 
 

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

 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului comunei Oșorhei în calitate de inițiator al 

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

Luând în considerare Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Oșorhei;  

Ținând cont de prevederile art. 185 alin.(l) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată și modificată, și ale art. XVII din OUG nr. 69 din 2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale; 

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Oșorhei; 
Potrivit dispozițiilor art.139 alin.(1) și art.196 alin.(l) lit. b), ale art.129 alin.(2) lit. b) din Codul 

administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență nr. 57/2019, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.l. Se aprobă anularea majorărilor de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a 
obligațiilor de plată restante la bugetul local al comunei Oșorhei, jud. Bihor. 

Art.2. Se aprobă procedura privind anularea majorărilor de întârziere, datorate ca urmare a 
neachitării la termen a obligațiilor de plată restante la bugetul local al comunei Oșorhei, jud. Bihor, în 
conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează compartimentul contabilitate din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oșorhei, jud. Bihor. 

     
Inițiator proiect de hotărâre 

PRIMAR 
IOAN POP 

 
 
 

       Avizat pentru legalitate 

   SECRETAR 
 MEDA MORAR 
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Anexa la Hotărârea nr. 
 
 
 

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. 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. 4000 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 216.738,28  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, jud., 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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REFERAT DE APROBARE 
 

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

 
 

Având în vedere necesitatea atragerii de venituri cu celeritate la bugetul local, precum și necesitatea 
respectării principiului egalității de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și 
mijloacelor de acordare a facilităților fiscale pentru persoanele fizice și juridice; 

Luând în considerare necesitatea elaborării unei proceduri unitare care să se aplice tuturor 
categoriilor de debitori, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, care la data de 31 
martie 2020 inclusiv datorează penalități de întârziere la bugetul local al comunei, această procedură urmând 
să se aplice până la 15.12.2020;  

Ținând cont de prevederile art. 185 alin.(l) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată și modificată, și ale art. XVII din OUG nr. 69 din 2020 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale; 

 
 Față de aspectele menționate propun Consiliului Local Oșorhei aprobarea Proiectului de hotărâre  în 

susținerea căruia am formulat prezentul Referat de aprobare. 
 
 
  Primar 
POP Ioan 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și 
aprobarea procedurii de acordare a acestora 

Având în vedere: 
Referatul de aprobare înregistrat sub nr.    din data de        al Primarului comunei Oșorhei ;  
Proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora;  
Prevederile OUG nr. 69 / 14.05.2020 prin care s-a oferit posibilitatea unităților administrativ-teritoriale de 
instituire a unor facilități fiscale, de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 
2020 datorate bugetelor locale;  
Prin proiectul de hotărâre, pentru debitorii care au datorii către bugetul local al au fost reglementate 
următoarele facilități fiscale:  

 Anularea tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local, 
restante la 31 martie 2020, cu următoarele condiții:  
 stingerea până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor a obligațiilor bugetare 

principale;  
 depunerea până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, a tuturor declarațiilor 

fiscale; 
 depunerea până la data de 15 decembrie 2020, a cererii de anulare a accesoriilor.  

Prin obligații bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se înțelege:  
 obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 martie 2020 

inclusiv;  
 diferențele de obligații bugetare principale 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. (1)  din Codul de procedură fiscală;  

 alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența 
organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.        

Este de menționat că cererea de  anulare a accesoriilor se soluționează  prin decizie  de anulare a  accesoriilor, 
în cazul în care  debitorul  îndeplinește  condițiile prevăzute  pentru acordarea  anulării accesoriilor, sau prin 
decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor dacă debitorul nu îndeplinește  condițiile de acordare 
a anulării acestora.     
Față de cele prezentate, în temeiul:  

 art.129 alin.(1) și alin.(14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;  

 art. XVII din OUG 69 / 14.05.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;  

supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilități 
fiscale și aprobarea procedurii de anulare acestora, alăturat prezentului raport.  
  
Compartiment impozite și taxe locale 
 


