
R OM A N I A
JUDETUL CLUJ
COMUNA NEGRENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E NR.45/2019

privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor
aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate

bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a
Comunei Negreni

Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.2019.
Având în vedere: - proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și

aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale
restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe
raza administrativ-teritorială a Comunei Negreni – proiect inițiat de primarul comunei Negreni.

Luând act de: - referatul de aprobare nr.3.046/23.09.2019 a primarului comunei, în
calitatea sa de inițiator;

- raportul compartimentului financiar – contabil nr.3.415/18.10.2019 din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Negreni

- avizul Comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei Negreni.
- prevederile art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/31.07.2019 privind instituirea unor

facilități fiscale
În temeiul art. 129, alin (1), alin (2) lit. ”b”, alin (4) lit ”c”, art.139, alin (1), și art. 196, alin

(1), lit ”a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă instituirea facilităților fiscale de anulare a accesoriilor aferente
obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de
către contribuabilii de pe raza administrative-teritorială a Comunei Negreni.

Art. 2. Procedura de acordare a facilităților fiscale descrise la art. 1 se constituie în anexă
care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică de la data adoptării prezentei până la
data de 15.12.2019 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii), termenul
de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind 31.12.2019.

Art. 3. Primarul comunei Negreni, prin compartimentul financiar contabil, al Primăriei
comunei Negreni va lua măsurile legale de organizare și executare a procedurilor legale pentru
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei,
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei , Institutiei Prefectului județului Cluj si
compartimentului financiar-contabil.

Nr.45 Consilieri total: - 11
Din 29.10.2019 Consilieri prezenţi: -10

Votat pentru: - 9
Împotrivă:- 1
Abţineri- 0

Preşedinte de şedinţă,
Ile Ovidiu Contrasemnează secretar general,

Secan Radu



Anexă H.C.L. nr.45/29.10.2019

PROCEDURA
de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de

31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza
administrativ-teritorială a Comunei Negreni

Art. 1. Dispoziţii generale

(1) Prezenta procedură se aplică pentru debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau
entităţi fără personalitate juridică - care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare
principale restante administrate de organul fiscal local mai mari sau mai mici de un milion lei.

(2) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ teritorială a comunei Negreni și va fi
adoptată prin Hotărâre a Consiliului Local conform prevederilor art. 32 alin (2) din O.G. nr.
6/2019.

(3) Prezenta procedură nu se aplică pentru majorările de întârziere achitate anterior intrarii
în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. Sfera de aplicabilitate

(1) Prezenta procedură se aplică pentru debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entităţi
fără personalitate juridică - care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare
principale restante la bugetul local sub un million lei și cele care sunt stinse prin orice modalitate
prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii cu termene de plată cuprinse între
data de 1 ianuarie 2019 și 30 noiembrie 2019.

(2) Prin obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se întelege:
a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31

decembrie 2018 inclusiv;
b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere

comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a
împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin (1) din Codul de procedură fiscală.

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

(3)Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 decembrie 2018, inclusiv:
a) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în

condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018, inclusiv;
b) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii,

la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.
(4) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018, inclusiv și obligațiile de plată care, la

această data, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin (3), iar ulterior acestei date,
dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea
sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrative fiscale. Pentru
obligațiile prevăzute la alin (3) lit. a), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului
administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să
depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrative fiscal până la data de 15
decembrie 2019 inclusiv.

Art. 3. Obiectivul și scopul procedurii

Este determinat de stimularea conformării contribuabililor la plata obligațiilor fiscale,
revitalizarea și evitarea deschiderii procedurii insolvenței, maximizarea încasărilor bugetare și
diminuarea arieratelor la bugetul local, precum și respectarea principiului egalității de tratament,
respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților
fiscale, atât în cazul persoanelor juridice angajate sau nu în activități comerciale, cât și al persoanelor
fizice și a celor asimilate acestora.



Art. 4. Durata și condițiile aplicării procedurii

(1) Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prin H.C.L. până la data de 15
decembrie 2019 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii),
termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind 31
decembrie 2019.

Procedura vizează anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale
restante la data de 31 decembrie 2018, dacă sunt îndeplinite cumulative următoarele
condiții:

a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv,
administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege la data
de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și
accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie
2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

c) debitorul să aibă toate declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru
perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie,
de către organul fiscal local;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod
corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019
inclusiv, sub sancțiunile decăderii.

(2) Accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar
de debitori prin declarație rectificativă prin care corectează obligațiile bugetare principale cu
scadență anterioară datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local,
se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 30
noiembrie, inclusiv;

b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin
orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 noiembrie 2019, inclusiv.

c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la art.4, alin (1) lit. b)-d).

Art. 5. Beneficiari și bugetul estimate

a) (1) Numarul estimat de beneficiari este de cca. 32+5= 37 persoane fizice si juridice
platitoare de impozite si taxe locale.

b) (2) Valoarea total estimate a facilităților (accesorii susceptibile de anulare) care poate fi
acordată în cadrul prezentei proceduri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de cca. 32.025
lei, majorari aferente impozitelor si taxelor locale.

Art. 6. Condiții de eligibilitate și implemetarea procedurii

(1) Anularea accesoriilor ce va fi acordată prin prezenta procedură sunt cele prevăzute de O.G.
nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscal, CAP II, anularea unor obligații accesorii.

(2) Pot beneficia de anularea din prezenta procedură persoanele fizice și juridice care achită
integral obligațiile bugetare principale restante la data de 30 noiembrie 2019 și existente în sold la
data plății.

(3) Dacă persoana fizică sau juridică are mai multe tipuri de obligații la bugetul local al
comunei Negreni și face plata integral numai pentru un anumit tip de obligație bugetară, prezenta
procedură de anulare, se aplică numai pentru accesoriile aferente respectivului tip de obligație
bugetară.

(4) Nu beneficiază de facilitățile prevăzute de prezenta procedură persoanele juridice aflate în
stare de insolvență, lichidare, dizolvare, faliment, reorganizare sau cele administrate de un
lichidator judiciar.

(5) Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii
potrivit prezentei proceduri, pot depune o cerere formular tipizat (pus la dispoziție de către
compartimentul financiar contabil, resurse umane) adresată organului fiscal local cu privire la



intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, 15 decembrie
2019, inclusive, sub sancțiunea decăderii.

(6) După primirea cererii prevăzute la alin. 5), organul fiscal local verifică dacă debitorul și-a
îndeplinit obligațiile declarative până la respectiva dată, efectuează stingerile, compensările și
orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie
condiție pentru acordarea facilităților fiscale. După verificările menționate anterior organul fiscal
comunică contribuabilului cuantumul obligațiilor de plată exigibile, aflate în sold la data depunerii
notificării.

(7) Organul fiscal local are obligația de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanțe cu
privire la obligațiile bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității sau a celor care pot fi
anulate.

(8) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la data de 15
decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal și au înființate popriri la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe(OUG 6/2019), de către organul de executare fiscală, asupra
disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din
sumele indisponibilizate.

(9) Prevederile alin (8) sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare
a O.G nr. 6/2019 și data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

(10) Cererea de anulare a accesoriilor depusă până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub
sancțiunile decăderii, se soluționează în termen de 15 zile de la data înregistrării prin decizie de
anulare a accesoriilor sau după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor. În
termen de 5 zile de la data înregistrării compartimentul finaciar contabil, resurse umane, prin
funcționarii abilitați/respondenți taxe și impozite locale, va analiza notificarea și va întocmi un
referat care va fi depus spre aprobare primarului comunei Negreni, fără a fi necesară aprobarea
fiecărei cereri prin hotărâre a Consiliului Local. În baza referatului de acordare/neacordare, se va
emite de către compartimentul finciar contabil, resurse umane (taxe și impozite) decizia privind
acordarea/neacordarea facilităților.

(11) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei proceduri, dacă sunt
îndeplinite toate condițiile pentru acordarea anulării.

(12) Operarea efectivă a facilităților acordate se va efectua în baza referatului aprobat de către
primarul comunei Negreni și a deciziei de calcul a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare
datorate bugetului local al comunei Negreni pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de
prezenta procedură, după care vor fi scăzute din evidențele fiscale, despre acest lucru fiind
înștiințat contribuabilul care a depus cererea;
(13) Compartimentul financiar contabil, resurse umane (taxe și impozite locale) cu
atribuții în administrarea creanțelor bugetare locale verifică îndeplinirea condiției privind
achitarea integral a obligațiilor bugetare, precum și respectarea oricărei alte prevederi a
prezentei proceduri.
(14)

Art. 7 Transparenta si monitorizarea procedurii
Prezenta Procedura va fi publicata integral pe site-ul Primariei comunei Negreni și afișată la

avizier.
Formularele anexă:

1.Cerere de anulare a accesoriilor,
2.Adresa de comunicare a obligațiilor de plată care intră sub incidența facilității, 3.Decizia
de anulare a accesoriilor
4.Decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, fac parte integrantă din prezenta

procedură.
Intocmit: Inspector taxe+impozite

Borz Mihaela
Preşedinte de şedinţă,

Ile Ovidiu Contrasemnează secretar general,
Secan Radu



ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ
PRIMĂRIA COMUNEI NEGRENI

Adresa: Strada Principală nr.63 Tel/Fax: 0264258223,
e-mail:info@primarianegreni.ro

Nr.

Către, ...................................

Având în vedere notificarea/cererea dumneavoastră nr. . ............................ , înregistrată la
Primăria comunei Negreni cu nr. . ............................................................... , art. 23 din O.G nr.
6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi H.C.L. nr ....................... /2019 pentru aplicarea
prevederilor OUG nr.6/2019, vă comunicăm că figuraţi în evidenţele fiscale, la data de ............
cu:
1. Obligaţii de plată, conform notei de plată anexată;
2. Următoarele obligaţii de plată la 31.12.2018, inclusiv, care intră sub incidenţa facilităţii, astfel:

Tipul creanţei Debit la 31.12.2018 Majorări aferente calculate
până la data _________

TOTAL............................................

Precizăm urmatoarele:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de
organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie
2019 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi
accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie
2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor. 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 central;

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

PRIMAR,
Jr. Manea Dorin
Constantin

CONTABIL,
ec. Abrudan Ioana

Întocmit,

..................

.



ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ
PRIMĂRIA COMUNEI NEGRENI

Adresa: Strada Principală nr.63 Tel/Fax: 0264258223,
e-mail:info@primarianegreni.ro

NR............

DECIZIE
de anulare accesorii

Contribuabilul/împuternicit……………………………………………………… ,
CNP……………………………………. , B.I./C.I./A.I. serie … nr. …………….., judeţ

loc. ………………………………., cod postal ....................... ,

sector ...., str. . ..., nr. ....., bloc ........ , scara ..., etaj ..., ap , tel. . ......................... , fax
............................. , adresa de e-mail

Contribuabilul …………………………………………….……………….., Codul de identificare
fiscală… ........................ , judeţ ................ , loc. . ........................ , cod postal ..................... ,
sector
...., str. . ................................................................. ,nr. ....., bloc ...., scara ..., etaj ..., ap ...., tel.
................................ , fax ............................ , adresa de email…………………………………,
înregistrat la registrul comertului ...................... , la nr. . ........................ ,cont IBAN
…………………………………….., deschis la

În temeiul art. 23 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a H.C.L.
nr. ……………….... pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.6/2019, având în vedere cererea nr. in
data
de, inregistrată la organul fiscal sub nr. . ................ din data de .................... , precum şi adresa de
comunicare a organului fiscal nr. . ............ din data de ................... , luând în considerare că sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a
H.C.L. nr .................. / ......... pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.6/2019, se anulează
următoarele creante

Tipul creanţei Suma - lei Data anulării

Total

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, in conditiile Titlului VIII din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală republicat, cu modificarile şi completarile ulterioare,
în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la
organul fiscal emitent al deciziei

PRIMAR,
Jr. Manea Dorin
Constantin

CONTABIL,
ec. Abrudan Ioana

Întocmit,



ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ
PRIMĂRIA COMUNEI NEGRENI

Adresa: Strada Principală nr.64, Tel/Fax: 0264258223,
e-mail:info@primarianegreni.ro

DECIZIE
de respingere a anularii accesoriilor

Contribuabilul/împuternicit……………………………………………………… ,
CNP……………………………………. , B.I./C.I./A.I. serie … nr. …………….., judeţ

loc. ………………………………., cod postal ....................... ,

sector ...., str. . ..., nr. ....., bloc ........ , scara ..., etaj ..., ap , tel. . ......................... , fax
............................. , adresa de e-mail

Contribuabilul …………………………………………….……………….., Codul de identificare
fiscală… ........................ , judeţ ................ , loc. . ........................ , cod postal ...................... ,
sector
...., str. . ................................................................. ,nr. ....., bloc ...., scara ..., etaj ..., ap ...., tel.
................................ , fax ............................ , adresa de email…………………………………,
înregistrat la registrul comertului ....................... , la nr. . ........................ ,cont IBAN
…………………………………….., deschis la

În temeiul art. 23 din OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si a H.C.L.
nr ....... / ...... pentru aplicarea prevederilor OUG nr.6/2019, avand in vedere cererea nr. ...din data
de ...... inregistrata la organul fiscal sub nr. ..... din data de ...., precum si adresa de comunicare a
organului fiscal nr. . .... din data de ...., luand in considerare ca nu sunt indeplinite conditiile
prevazute de OG nr. 6/2019 privind ainstituirea unor facilitati fiscale si a H.C.L.
nr ....... / ...... pentru aplicarea prevederilor OG nr. 6/2019, se respinge cererea de anulare a
majorarilor de intarziere. Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a anulare a
majorarilor de intarziere

Temeiul de drept
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Mentiuni privind audierea contribuabilului
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Titlului vIII din Legea
207/2015 privind Codul de procedura fiscala republicat, cu modificarile si completarile ulterioare,
in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la
organul fiscal emitent al deciziei.

PRIMAR,
Jr. Manea Dorin

Contabil.
Abrudan Ioan

Întocmit,..
.................
.

Nr.



CEREREde anulare a accesoriilor
conform OG 6/2019

În conformitate cu OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi H.C.L. nr ....... /
........ pentru aplicarea prevederilor OG nr.6/2019, în vederea anulării unor obligaţii fiscale
accesorii administrate de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei
publice locale, solicit acordarea facilităţii prevăzute la art. 23 din aceeasi ordonanţă.

Nume şi
Prenume

(semnătura)


	R O M A N I A 
	H O T Ă R Â R E  NR.45/2019


