
 

                                                          ROMÂNIA 

                                    JUDEŢUL HUNEDOARA 

              CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA 

____________________________________________________ 
 

HOTĂRÂREA NR.  50  /2019 

privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare 

a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31.12.2018 

inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 

administrativ-teritorială a oraşului Aninoasa 

 

   Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

            Raportat la proiectul de hotărâre nr. 51 din 06.08.2019. 

 Analizând referatul de aprobare a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca 

Nicolae nr. 51/5 din 06.08.2019, raportul de specialitate nr. 51/6/06.08.2019 precum 

şi avizul comisiei de specialitate nr. 34/7/26.08.2019; 

În baza  prevederilor art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind 

instituirea unor facilităţi fiscal; 

Raportat la prevederile art. 185, alin. 1, lit. b din Legea 207/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile art. 7 alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin. (4) lit. c, art.139 alin.3, lit. c, respectiv 

art.196 alin.1 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ publicat în 

monitorul Oficial nr. 555 din 05.07.2019; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1-Se aprobă anularea dobânzilor, penalităţilor şi toate accesoriile aferente 

obligaţiilor  bugetare restante la data de 31.12.2018, datorate bugetului local de către 

persoanele fizice şi juridice de pe raza administrativ teritorială a oraşului Aninoasa, 

dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele două condiţii: 

a) Sunt stinse toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 

2018 inclusiv; 

b) Debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor, după îndeplinirea 

condiţiei de la pct. a, până la data de 16 decembrie 2019. 

Art. 2 Procedura de acordare a anulării accesoriilor este prevăzută în anexa la 

prezenta hotărâre. 

 Art.3 -Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul 

Buget, Contabilitate, Impozite, Taxe şi Resurse umane de la nivelul Primăriei oraşului 

Aninoasa. 

 Art.4-Prezenta hotărare poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ 

competentă în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 



 Art.5-Prezenta se comunică: 

 Instituţiei Prefectului; 

 Primarului oraşului Aninoasa; 

 Serviciului Buget, Contabilitate, Impozite, Taxe şi Resurse umane; 

 Persoanelor interesate; 

 Afişiere şi presă; 

Aninoasa la, 

27.08.2019 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

                                                                 JR. GHEORGHE SIMION NELU 

 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 27.08.2019, cu un număr de 10 voturi pentru,  

voturi abţineri 1, voturi împotrivă -, din totalul de 13 consilieri / 11 membri prezenţi. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXA LA HCL NR.  50  /2019 

Procedura 
privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a 

accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31.12.2018 inclusiv, 

datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a 

oraşului Aninoasa 

 

1. Dispoziţii generale 

Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice şi juridice care, la data intrării în 

vigoare a prezentei proceduri, datorează majorări/penalităţi de întârzire bugetului 

local al oraşului Aninoasa pentru neachitarea obligaţiilor bugetare restante la 

31.12.2018. 

Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ – teritorială a Oraşului 

Aninoasa şi va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local. 

 

2. Obiectivul şi scopul procedurii 

Este reprezentat de atragerea de venituri cu celeritate la bugetul local, prin 

acordarea înlesnirii la plată constând în anularea accesoriilor  în cazul achitării 

obligaţiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al oraşului 

Aninoasa.   

 

3. Durata aplicării procedurii 

Prezenta procedură se aplică în perioada 03.09.2019 – 16.12.2019. 

 

4. Valoare estimată 

Valoare totală estimată a accesorilor anulate în cadrul prezentei proceduri pe 

întreaga durată de aplicare a acesteia este de 296548,54 lei . 

 

5. Condiţii de eligibilitate a procedurii 

Anulările de accesorii ce se vor efectua prin prezenta procedură, sunt cele 

prevăzute de Codul de procedură fiscală, în cuprinsul art. 185 alin. (1)  lit. b), 

respectiv scutiri sau reduceri de majorări de întârziere reprezentând obligaţii fiscale.  

Scutirea se aplică majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor principale 

neachitate la 31.12.2018  cu condiţia ca debitorul să achite obligaţiile principale care 

sunt scadente la data înaintării cererii de anulare a accesoriilor. 

Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele fizice şi 

juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) sting integral, până la data de 16.12.2019, obligaţiile principale constând în 

impozite, taxe, scadente la data depunerii cererii de anulare. 

b) depun cerere pentru a beneficia de aceste facilităţi, până la data de 16.12.2019. 



Dacă persoana fizică sau juridică are mai multe tipuri de obligaţii la bugetul local 

al oraşului Aninoasa şi face plata integrală numai pentru un anumit impozit, taxă, 

prezenta procedură de anulare a aceesoriilor se va aplica, în mod corespunzător, 

numai pentru majorările de întârziere, aferente respectivului impozit local sau taxă 

locală. 

 

6. Modalitatea de implementare a procedurii 

Pentru a beneficia de scutire, solicitanţii vor depune la Biroul Impozite şi taxe al 

primăriei oraşului Aninoasa, până la data de 16.12.2019 inclusiv, o cerere temeinic 

justificată. 

Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul 

majorărilor de întârziere aferente impozitului, taxei datorate la 31.12.2018 în 

condiţiile în care la data cererii de scutire se achită obligaţia principală scadentă la zi. 

Cererea privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor 

şi taxelor locale va fi analizată pe loc sau în termen de maxim 10 zile de la data 

înregistrării de către Biroul de impozite şi taxe locale. În urma analizei  efectuate şi a 

avizării cererii în cadrul Biroulu de impozite şi taxe, aceasta va fi aprobată de 

Primarul oraşului Aninoasa,   fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre 

a Consiliului Local.  

Operarea efectivă a facilităţilor acordate se va efectua în baza cererii  aprobate de 

către Primarul oraşului Aninoasa şi a notei de plată a majorărilor  de întârziere 

aferente impozitelor şi taxelor, datorate bugetului local al oraşului Aninoasa pentru 

care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta procedură, după care vor fi 

scăzute din evidenţele fiscale, despre acest lucru fiind înştiinţată persoana fizică care a 

depus cererea. 

Biroul de impozite şi taxe locale verifică: îndeplinirea condiţiei privind achitarea 

integrală, la data solicitării, a impozitelor şi taxelor locale pentru care se solicită 

scutirea, precum şi respectarea oricărei alte prevederi a prezentei proceduri. 

În cazul în care persoana fizică sau juridică nu este eligibilă raportat la condiţiile 

prezentei proceduri, Biroul de impozite şi taxe locale îi comunică în scris acest lucru.  

Aninoasa la, 

27.08.2019 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

                                                                  JR. GHEORGHE SIMION NELU 
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