
Anexa nr. 1 la HCL nr...... din data de ...........2021 

PROCEDURA DE ANULARE A UNOR OBLIGAȚII ACCESORII 

ART. I. Sfera de aplicare 

(1) Prezenta procedură se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau 

juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, 

persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii 

libere, cu obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, către bugetul local al 

comunei Nuci, Ilfov. 

(2) Prin obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se înţelege: 

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, cu modificările ulterioare, OUG nr. 19/25.03.2021,  şi data de 31 

martie 2020 inclusiv. Sunt considerate obligaţii bugetare principale restante şi obligaţiile bugetare 

principale datorate de debitorul aflat în insolvenţă pentru care s-a împlinit scadenţa până la data 

de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existenţa unui tabel de creanţe sau a unui program de 

plată a creanţelor; 

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 

central 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; 

 

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 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 

 

(3) 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. 



(4) 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. (3), iar ulterior acestei date, dar 

nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, 

după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. 

(5) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) 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. 

 

(6) Accesoriile aferente unor obligaţii bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat 

sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene nu se amână la plată şi nu se anulează, dacă 

instituţia sau autoritatea publică care a transmis organului fiscal titlul executoriu în vederea 

recuperării trebuie să vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii, respectivele accesorii. 

 
 

Art. II. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 

2020 

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 31 martie 2020 inclusiv, 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; 

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 central cu termene de 

plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 

inclusiv; 

c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data 

depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 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; 

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a 

condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), în perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020 inclusiv sau în 

perioada 1 ianuarie 2021-31 ianuarie 2022 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

 

Art. III. Cererea de anulare a accesoriilor, depusă potrivit prezentei proceduri, se soluționează 

prin decizie de anulare a accesoriilor, sau după caz, decizie de respingere a anulării accesoriilor. 



 

 

Anexa nr. 1 la Procedura de anulare 

Cerere de anulare 

a obligațiilor de plată accesorii conform OUG nr. 19/25.03.2021  
privind instituirea unor măsuri fiscale 

 

 

 

 
sediul 

Subsemnatul/  Subscrisa  ,   cu  domiciliul/ 

  , reprezentată prin 

  , în calitate de 

  ,   posesor   CI/   BI/,   serie  ,   nr. 

  , CNP/ CUI  , 

În coformitate cu prevederile OUG nr. 69/ 2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OUG nr. 19/25.03.2021 precum şi pentru instituirea unor 

măsuri fiscale și HCL nr._  din data de ______.2021 privind anularea unor obligații accesorii 

datorate bugetului local al comunei Nuci, solicit anularea obligațiilor de plată accesorii. 

 

Dată: Semnătură: 



 

Anexa nr. 2 la Procedura de anulare 

DECIZIE 
 

de anulare a obligaţiilor de plată accesorii 

Datele de identificare ale debitorului 

Denumirea/Numele şi prenumele: 

  . 

Adresa: 

 
 

Codul de identificare fiscală:    

Datele de identificare ale împuternicitului 

Denumirea/Numele şi prenumele: 

 
 

Adresa: 
 
 
 

Codul de identificare fiscală:    

În temeiul prevederilor pentru modificarea şi completarea , precum şi pentru instituirea 

unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale HCL nr. ___din data de _____.2021 

privind aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, 

având în vedere motivele de fapt ............................................................ , 

luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. IX din , cu modificările 

ulterioare, 

se emite următoarea decizie: 

Se acordă anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale 

prevăzute la art. VIII din , cu modificările ulterioare, în sumă totală de ......................... lei, 

reprezentând: 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea obligaţiei 

bugetare 

Dobânzi/Majorări de 

întârziere 

Penalităţi de 

întârziere 

Alte obligaţii 

accesorii 

0 1 2 3 4 

1.     

2.     



...     

Total general    

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor şi , cu modificările 

şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea 

decăderii. 

Contestaţia se depune la Primăria comunei Nuci, emitent al deciziei. 

Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit , cu modificările 

şi completările ulterioare. 
 

PRIMAR, 

VASILE GEORGEL 

L.S.    



Anexa nr. 3 la Procedura de anulare 

 

 
DECIZIE 

de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii 

Datele de identificare ale debitorului 

Denumirea/Numele şi prenumele: 
 
 
 

Adresa: 
 
 
 

Codul de identificare fiscală:    

Datele de identificare ale împuternicitului 

Denumirea/Numele şi prenumele: 

 
 

Adresa: 
 
 
 

Codul de identificare fiscală:   

În temeiul prevederilor pentru modificarea şi completarea , precum şi pentru instituirea 

unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi ale HCL nr. __din data de _____.2021 privind 

aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile 

pentru modificarea şi completarea , precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, 

având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ............ din data de ..............., înregistrată la 

UATC NUCI cu nr. .............. din data de ................................................... , 

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de , cu modificările 

ulterioare, 
 

se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii. 

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor accesorii: 
 
 
 

Temeiul de drept: 
 
 



 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor şi , cu modificările 

şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea 

decăderii. Contestaţia se depune la Primăria comunei Nuci, emitent al deciziei. 

Prezenta decizie produce efecte juridice de la data comunicării acesteia potrivit , cu modificările 

şi completările ulterioare. 
 

PRIMAR, 

VASILE GEORGEL 

L.S.    


