
    
 Se aproba 

                                                         ROMANIA              PRIMAR 

                                           JUDETUL HUNEDOARA                     RÎŞTEIU EMIL IOAN 

                               ORAȘULUI SIMERIA 
 

        DIRECȚIA ECONOMICĂ 

NR.7228 / 02,07,2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Privind anularea accesoriilor in cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate 

bugetului local al Orașului Simeria 

 

 

In conformitate cu prevederile: 

 OUG NR.69 din 14.05.2020 privind instituirea unor facilități fiscale; 

Art.V- privind acordare unor facilitați la plata impozitului pe clădiri sau a taxei lunare 

pe clădiri: 

 Art. VI –privind acordarea unor facilitați la plata taxei  a chiriei datorate pentru 

ocuparea domeniului public: 

Art. XVII privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 

martie 2020 datorate bugetelor locale.  

 

(1) În cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 mai mari sau mai mici de 1 

milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către 

unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale 

ale municipiului București, opțional, dacă consiliul local stabilește, prin hotărâre, 

aplicarea acestor prevederi. 

(2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă și procedura de acordare 

a anulării accesoriilor. 

 Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea 227/2015 privind Codul 

Fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 

 Art 87din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

Prin Ordonța de Urgență a Guvernului nr.69 din 17 mai 2020 se instituie cadru legal de 

acordare a unor facilități fiscale atăt pentru persoane fizice căt și pentru persoane juridice . 

In art. XVII  se prevede anularea accesoriilor în cazul obligațiilor restante la 31 martie 2020 

datorate bugetului local cu precizarea că aplicarea este optională și se face printr-o 

procedură aprobată prin Hotararea de Consiliu Local. 

 

Justificarea aplicării la nivelul Orașului Simeria a prevederilor OUG 69/2020 este 

urmatoarea: 

- Volumul foarte mare al creantelor bugetare restante la data de 31 martie 2020. In 

ultimi ani am constatat o crestere importantă a firmelor care se află în procedură de  

insolvență /organizare/ dizolvare   /faliment. Creanțele bugetare restante aferente acestor 

societați reprezintă  ponderea destul de mare din totalul creanțelor datorate bugetului local  



al Orașului Simeria. In cazul acestora organul fiscal local nu mai are nici o competența de 

recuperare , iar în prezent sumele recuperate sunt sub 5%. În acest sens considerăm că prin 

anularea accesoriilor vom veni in sprijinul societaților ce nu se află încă într-o procedură de 

insolvență dar care au dificultăți financiare privind achitarea impozitelor și taxelor locale, 

evitănd astfel intrarea acestora în insolventă sau faliment și implicit imposibilitatea de a mai 

încasa sumele restante. 

-     În cea ce privește persoanele fizice acestea înregistrează creanțe fiscale principale 

categorii de impozite respectiv: impozit clădiri, teren, mijloace de transport , taxe 

salubrizare, taxe de concesiuni sau închiriere, amenzi contravenționale. Rata de încasare a 

obligațiilor bugetare restante prin aplicarea măsurilor de executare silită este foarte mică. 

Astfel, considerăm că prin aplicarea scutirii de majorări există posibilitatea conformării 

benevole a contribuabililor și încasarea unor debite restante care în altă situație nu ar fi fost 

posibilă. 

    

 

Procedura de acordare a anulării accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 

31 martie 2020, datorate bugetului local al Orașului Simeria se aplică tuturor contribuabililor 

persoane fizice, persoane juridice sau entitați fără personalitate juridică care au îndeplinite 

următoarele condiții: 

- obligațiile principale restante, administrate de organul fiscal al orașului Simeria, la 

data de 31 martie 2020 sunt achitate pănă în data de 15 decembrie 2020 inclusiv; 

- obligațiile principale aferente termenelor 30 iunie  2020 – 30 septembrie 2020 căt 

și accesorile, administrate de organul fiscal local al Orașului Simeria sunt achitate 

pănă în data de 15 octombrie 2020 iclusiv. 

Proiectul de hotărăre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare 

restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orașului Simeria a fost intocmit prin 

respectarea prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, ale Legii nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, actualizate, ale O.G.nr.69/2020 privind instituirea unor facilităti 

fiscale si ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum si ale Legii 

nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, motiv pentru care îl 

avizăm favorabil. 

 

  Avand in vedere baza legală invocată precum și justificarea economică , vă rugăm să 

aprobați inițierea unei Hotărări de Consiliu Local privind anularea accesoriilor în cazul 

obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orașului Simeria 

precum si procedura de acordare anexată. 
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