
P R O I E C T 
                  ROMÂNIA           

JUDEȚUL NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 

 
H O T Ă R Â R E  

privind instituirea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal  și aprobarea procedurii de anulare a 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 
datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a comunei 

VÂNĂTORI-NEAMȚ 
 
 

            Consiliul local al comunei VÂNĂTORI-NEAMȚ, județul Neamț;   
Examinând propunerile primarului comunei VÂNĂTORI-NEAMȚ cuprinse în referatul de 

aprobare înregistrat sub nr. 3153 din  24.08.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea 
procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială 
a comunei VÂNĂTORI-NEAMȚ, raportul compartimentului din aparatul de specialitate al primarului 
comunei și avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local al comunei; 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2 și alin. 4, lit. „c”, al art. 139, alin. 3, precum si ale 

art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă instituirea facilităților fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 

bugetare principale restante la 31 martie 2020, inclusiv datorate bugetului local de către contribuabilii 
de pe raza administrativ teritorială a comunei VÂNĂTORI-NEAMȚ. 

Art.2 Procedura de acordare a facilităților fiscale descrise la art. 1 constituie Anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică de la data adoptării prezentei până la data de 
15.12.2020 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii), termenul de 
soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind 31.12.2020. 

Art.3 Biroul Impozite și Taxe  va lua toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4 Secretarul general al comunei Vânători-Neamț va comunica prezenta hotărâre 
instituțiilor și persoanelor interesate. 

Initiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț, 

jr.Maria PETRARIU 
 
                                                                                                                       Avizat pt.legalitate 
                                                               Secretar general, 
                                                                 Alina-Iuliana FLOȘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  Judetul Neamt 
Consiliul local al comunei Vanatori-Neamt     
    Nr. inreg. 3153 din 24.08.2020        
              
 
 

R EFERAT DE APROBARE 
de specialitate asupra proiectului de hotarire 

privind  instituirea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal  și aprobarea procedurii de anulare a 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 
datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a 

comunei VÂNĂTORI-NEAMȚ 
 
Având în vedere: 
- prevederile  capitoului II, art. VIII-XXII “Anularea unor obligatii accesorii” din O.U.G. nr. 
69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri fiscale, debitorii persoane juridice, persoane fizice, indiferent de 
forma de proprietate, sau asocieri şi alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care 
desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţiile 
bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, pot beneficia de anularea unor obligatii 
accesorii aferente creanţelor bugetare datorate bugetului local;  
- art. XVII “Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 
2020 datorate bugetelor locale” din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, în cuprinsul 
căruia, se stipulează “(1) În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv, 
datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile 
administrativ-teritoriale opţional, cu condiţia ca aplicarea acestor prevederi să fie stabilită prin 
hotărâre a consiliuli local ”.  
(2): “Prin hotărârea prevăzută la alin. (1), consiliul local aprobă şi procedura de acordare a 
anulării accesoriilor.”;  
In vederea: 
- stimularii contribuabililor (persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate 
juridică) care la data de 31 martie 2020 inclusiv, au obligaţii bugetare principale restante 
administrate de organul fiscal local la plata obligațiilor fiscale; 
-  maximizarii încasărilor bugetare si diminuarea arieratelor la bugetul local; 
 
Având în vedere cele de mai sus, se propune spre adoptare proiectul de HCL privind 
instituirea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri, respectiv: 
- Anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 
datorate bugetului local, conform procedurii din ANEXA 1. 
 
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2 și alin. 4, lit. (c), art. 139, alin. 3, art. 140, și art. 
196, alin. 1, lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor 
legale, vă supunem spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre instituirea unor facilități 
fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal  și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 
bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 
contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a comunei VÂNĂTORI-NEAMȚ. 
 

Primar 
jr. Maria PETRARIU 

 
 
 



 
                                  Judetul Neamt 

Consiliul local al comunei Vanatori-Neamt     Aprobat, 
    Nr. inreg. 3153 din 24.08.2020        Primar, 

                     Petrariu Maria 
 
 

R A P O R T 
de specialitate asupra proiectului de hotarire 

privind  instituirea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal  și aprobarea procedurii de anulare a 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 
datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a 

comunei VÂNĂTORI-NEAMȚ 
 

Având în vedere: 
- prevederile  capitoului II, art. VIII-XXII “Anularea unor obligatii accesorii” din O.U.G. nr. 
69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri fiscale, debitorii persoane juridice, persoane fizice, indiferent de 
forma de proprietate, sau asocieri şi alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care 
desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţiile 
bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, pot beneficia de anularea unor obligatii 
accesorii aferente creanţelor bugetare datorate bugetului local;  
- art. XVII “Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 
2020 datorate bugetelor locale” din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, în cuprinsul 
căruia, se stipulează “(1) În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv, 
datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile 
administrativ-teritoriale opţional, cu condiţia ca aplicarea acestor prevederi să fie stabilită prin 
hotărâre a consiliuli local ”.  
(2): “Prin hotărârea prevăzută la alin. (1), consiliul local aprobă şi procedura de acordare a 
anulării accesoriilor.”;  
In vederea: 
- stimularii contribuabililor (persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate 
juridică) care la data de 31 martie 2020 inclusiv, au obligaţii bugetare principale restante 
administrate de organul fiscal local la plata obligațiilor fiscale; 
-  maximizarii încasărilor bugetare si diminuarea arieratelor la bugetul local; 
 
Având în vedere cele de mai sus, se propune spre adoptare proiectul de HCL privind 
instituirea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri, respectiv: 
- Anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 
datorate bugetului local, conform procedurii din ANEXA 1. 
 
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2 și alin. 4, lit. (c), art. 139, alin. 3, art. 140, și art. 
196, alin. 1, lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu respectarea prevederilor 
legale, vă supunem spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre instituirea unor facilități 
fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal  și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 
bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 
contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a comunei VÂNĂTORI-NEAMȚ. 
 

Birou impozite si taxe locale, 
Sef birou, 

Stanoaia Elena 
 



 


