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        JUDEŢUL HUNEDOARA               JR. GHEORGHE SIMION NELU 

 

 

HOTĂRÂREA NR.                /2021 
privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei înregistrate la 31.12.2021 

 

Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

Ţinând cont de faptul că a fost îndeplinită procedura prevăzută de art.1, art.4, 

art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, 

În  baza prevederilor art. 266 alin. (5-7) din Legea 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu completările şi modificările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. c, art.139 alin.3 şi 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 creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la 

31.12.2021. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de 

debitori. 

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul 

Buget, Contabilitate, Impozite şi Taxe, din cadrul Primăriei oraşului Aninoasa; 

 Art.3-Prezenta hotărâre 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.4-Prezenta se comunică: 

 Instituţiei Prefectului; 

 Primarului oraşului Aninoasa; 

 Serviciului Buget-Contabilitate; 

  Afişiere şi presă; 
 

  Aninoasa           05.10.2021 

PRIMAR, 

JR.DUNCA NICOLAE 
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REFERAT DE APROBARE 
A proiectului de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei 

înregistrate la 31.12.2021 

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 Anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei este un demers oportun în primul 

rând din motive economice, fiind de la sine înţeles că este preferabilă această anulare 

în locul iniţierii unor demersuri privind executarea a căror valoare însumată depăşeşte 

40 de lei. 

        O astfel de propunere contribuie la diminuarea cheltuielilor suplimentare 

efectuate din bugetul local al oraşului Aninoasa cu urmărirea şi punerea în executare 

silită a acestor creanţe.      

 Potrivit art. 129 alin. (4) lit. c din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

publicat în monitorul Oficial nr. 555 din 05.07.2019, intră în atribuţiile Consiliului 

local stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii 

Serviciul buget contabilitate va întocmi raportul de specialitate pe care îl va 

susţine în faţa comisiei economice pentru avizare şi în faţa Consiliului Local pentru 

aprobare. 

Având în vedere cele expuse mai sus vă supun spre dezbatere şi aprobare 

următorul proiect de hotărâre. 

Aninoasa                                                                           05.10.2021 

 

PRIMAR, 

JR.DUNCA NICOLAE 
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ROMANIA 

ORAŞUL ANINOASA 

JUDETUL HUNEDOARA 

Nr. 6177/28.10.2021 

                       

           RAPORT DE SPECIALITATE  

 

Subsemnata Mihaiasă Rozalia, inspector în cadrul Serviciului Buget, 

Contabilitate, Impozite şi Taxe, Salarizare şi resurse umane din cadrul Primăriei 

oraşului Aninoasa, prin prezentul raport vă supun atenţiei urmatoarele aspecte: 

Temeiul de fapt 

 Primarul oraşului Aninoasa a iniţiat Proiectul de hotărâre privind anularea 

creanţelor fiscale mai mici de 40 lei înregistrate la 31.12.2021 

Argumente de oportunitate  

Oportunitatea proiectului de hotărâre este justificată de faptul că procedura de 

executare silită a creanţelor fiscale implică anumite costuri postale privind toate 

comunicările referitoare la titluri executorii, somaţii, popriri, sechestre. Toate aceste 

cheltuieli însumate pot depăşi suma de 40 lei, caz în care cheltuiala efectuată pentru 

executare silită este mai mare decât veniturile ce se pot încasa ca urmare a executării 

silite a creanţelor fiscale. 

Astfel, având în vedere prevederile alin. 5, 6, şi 7 ale art. 266 din Legea 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală şi anume: 

     „(5) *) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în 

sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se 

aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. 

    (6) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, 

autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care 

nu poate depăşi limita maximă prevăzută la alin. (5). 

    (7) Prevederile alin. (6) se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de 

debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a anului.” 

Consider că este oportun a se aproba acest proiect de hotărâre.  

Reglementări legale incidente 

- art. 266 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

Concluzii şi propuneri 

 Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate, drept pentru 

care, apreciez că poate fi supus aprobării Consiliului Local în forma redactată. 

                                                        Serv. Buget Contabilitate  

                                                         Insp. Mihaiasă Rozalia 
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