
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, 
datorate bugetului local al Comunei Cornu 

 
       Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a)art. 87, art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit. c) și alin. (14) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
b) art.32 din Ordonanța de Guvern nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale; 
n) titlului IX, referitor la impozitele și taxele locale, din Legea 227/2015, privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 
m)Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;  
d)art.5 alin. (1) lit. a) și art. 27 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare; 

            analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9288/15.11.2019 însoțit de: 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
9287/15.11.2019; 
b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, 
înregistrat sub nr. 9289/15.11.2019; 
c) raportul conţinând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, comisia 
pentru dezvoltare economică-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire 
comunală, servicii publice, societăţi comerciale, cooperare interinstituţională pe plan intern şi 
extern; 

      în temeiul prevederilor art.139, alin.(3) lit.a) și c) și art.196 alin.(1) lit.a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

 
Consiliul Local al COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

 
Art. 1 - Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 

decembrie 2018, datorate bugetului local al Comunei Cornu. 
 
Art. 2 - Se aprobă procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor 

bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al Comunei Cornu, conform 
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU 
-Director executiv, doamna Alina-Elena NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
                                          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                       Nicolae TUDOR 

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                    SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                          Daniela IANCU 
Cornu, 20 noiembrie 2019 
Nr. 64 

 
  

http://www.primariacornu.ro/


  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
 

Anexă la HCL nr.64/20.11.2019 
 

PROCEDURA DE ACORDARE A ANULĂRII ACCESORIILOR ÎN CAZUL 
OBLIGAȚIILOR BUGETARE RESTANTE LA 31 DECEMBRIE 2018,DATORATE 

BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORNU 
 
 
1. Dispoziții generale 
(1) Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor persoane fizice, entități fără personalitate 

juridică și persoane juridice, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, au obligații bugetare 
principale restante administrate de organul fiscal local al Comunei Cornu. 

(2) Prin sintagma obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înțelege: 
a) obligații bugetare, inclusiv amenzi pentru care s-a împlinit scadență sau termenul de plată până 

la data de 31 decembrie 2018 inclusiv; 
b) diferențele de obligații bugetare principale,stabilite prin decizie de impunere, comunicate până 

la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de 
plată prevăzut la art.156, alin (1) din Codul de procedură fiscală; 

c) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere emise ca urmare a 
unei inspecții fiscale,finalizată până la data depunerii cererii și care privesc creanțe bugetare 
stabilite până la data de 31 decembrie 2018; 

d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii în vigoare și 
existente în evidența organu 

e) lui fiscal, în vederea recuperării la data de 31 decembrie inclusiv. 
(3) Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv: 
a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii în 

vigoare, la data de 31 decembrie inclusiv; 
b) obligațiile de plată stabilite în acte adminsitrative a căror executare este suspendată în condițiile 

legii în vigoare, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. 
(4) Sunt considerate restanțe la data de 31 decembrie 2018 inclusiv obligațiile de plată care, la 

această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin.(3), iar ulterior acestei date, dar 
nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, 
după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. 

(5) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (3) lit.b), debitorii pot renunța la efectele suspendării 
actului administrativ fiscal  pentru a beneficia de anularea tuturor penalităților, accesoriilor la 
data de 15 decembrie 2019 inclusiv. 

 
2. Obiectivul și scopul procedurii 
Este determinat de simularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligațiilor bugetare, 
maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea arieratelor la bugetul local, precum și de respectarea 
egalității de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de 
acordare a facilităților fiscale. 
 
 
3. Durata aplicării procedurii 
(1) Prezenta procedură se aplică de la data aprobării Hotărârii privind anularea accesoriilor în 
cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018,datorate bugetului local, până la data de 
15 decembrie 2019 inclusiv. 
 
4. Condițiile de anulare a accesoriilor 
(1) Se anulează accesoriile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 



  

a) toate obligațiile bugetare principale, restante la 31 decembrie 2018,administrate de organul 
fiscal, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 
inclusiv; 

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și 
accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 
ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor; 

c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a 
accesorilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în 
care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către 
organul fiscal; 

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor până la date de 15 decembrie 2019 inclusiv 
sub sancțiunea decăderii. 

 
5. Modalitatea de implementare a procedurii 
(1)Contribuabilii interesați pot depune o cerere de anulare a accesoriilor , până cel târziu la data de 
15 decembrie 2019. Cererea se depune la registratura sediului organului fiscal local. Ulteriror, se 
eliberează în baza cererii, un certificat fiscal informativ, ce se înmânează contribuabilului, din care 
vor rezulta atât creanțele principale restante și curente scadente ce trebuie achitate, cât și suma ce 
urmează a fi anulată. 
(2)În termen de maximum 10 zile lucrătoare, salariații cu atribuții atât în stabilirea cât și executarea 
silită, vor analiza dacă impozitele și taxele locale încrise în certificatul de atestare sunt stabilite în 
mod corect, dacă contribuabilul are depuse toate declarațiile fiscale, dacă nu există litigii sau sume 
pentru care s-a solicitat suspendarea, fie a unor decizii de impunere, fie a executării silite. 
(3)În cazul în care se constată neconcordanțe în evidențele fiscale, contribuabilul este înștiințat de 
îndată pentru a se prezenta la sediul organului fiscal local în vederea clarificărilor necesare. În acest 
caz, soluționarea cererii de anulare a accesoriilor va avea termen maxim de 30 de zile. 
(4)În urma analizei efectuate, se va întocmi o decizie de acordare/neacordare a anulării accesoriilor, 
de către salariații cu atribuții în stabilirea și executarea silită pentru persoane fizice, cât și persoane 
juridice.  
(5)Decizia se aporobă la nivelul organului fiscal local de către conducătorul acestuia. 
(6)Decizia se comunică contribuabililor cu respectarea prevederilor art.47 din Legea 207/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, referitor la comunicarea actelor administrative fiscale. 
(7)Decizia poate fi contestată de către contribuabili la oganul fiscal local, în baza art.270 din Legea 
207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Soluționarea contestației se face cu respectarea 
prevederilor Titlului VIII- Soluționarea contestațiilor formulate impotriva actelor administrative 
fiscale  din Legea 207/2015. 
(8)Din momentul comunicării deciziei de aprobare a anulării accesoriilor, contribuabilii au obligația 
ca, până cel târziu la data de 15 decembrie 2019 să achite: 
a) toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, administrate de 

organul fiscal local; 
b) obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local, cu termene de 

plată scadente, cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și data plății efective. 
(9)Scăderea efectivă din evidențele fiscale a accesoriilor se operează după aprobarea cererii de 
anulare, în momentul achitării creanțelor bugetare sus menționate. 
(10)Deciziile privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor fac parte din prezenta 
hotărâre. 

 

 
 
 
 



  

Anexa nr. 1 la procedură 
 
 

DECIZIE  
de anulare a accesoriilor 

 
 
 
 

Datele de identificare a debitorului Datele de identificare a împuternicitului 
Denumirea/Numele şi prenumele ............................ 
Adresa: ........................................................... 
Codul de identificare fiscală ............................. 

Denumirea/Numele şi prenumele ............................ 
Adresa: ............................................................ 
Codul de identificare fiscală ............................. 

Alte date de identificare a debitorului: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități 
fiscale  şi a HCL nr.........................../2019 privind acordarea unor facilități fiscale, se anulează  
suma de : .............................................. reprezentând accesorii aferente obligațiilor principlae 
restante la data de 31 decembrie 2018. 
       Data anulării 
 

Conducătorul unităţii fiscale 
Numele şi prenumele ...................... 

Semnătura şi ştampila unităţii ........... 
 
 
 
 

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)2016/679 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  *) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind 
aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu 
modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2  la procedură 
 



  

DECIZIE  
de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii 

 
 

Datele de identificare a debitorului Datele de identificare a împuternicitului 
Denumirea/Numele şi prenumele ............................ 
Adresa: ........................................................... 
Codul de identificare fiscală ............................. 

Denumirea/Numele şi prenumele ............................ 
Adresa: ............................................................ 
Codul de identificare fiscală ............................. 

 
 În temeiul prevederilor Cap.II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor 
facilități fiscale , şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr............/2019 pentru aprobarea  
Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și pentru modificarea Ordinului ministrului 
finanțelor publice nr.2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de 
restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au 
datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, 

având în vedere cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la 
organul fiscal  sub nr. .............. din data de ..........................,   

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Capitolul II din Ordonanţa 
Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale , 

se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii 
Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor accesorii: 
.................................................................................................................................................... 
Temeiul de drept: ....................................................................................................................

 Menţiuni privind audierea debitorului: .......................................................... 
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 și art. 

269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancţiunea decăderii. 
Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei 

Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră, de la data comunicării 
acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Conducătorul unităţii fiscale 
Numele şi prenumele ...................... 

Semnătura şi ştampila unităţii ........... 
 
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)2016/679 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  *) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind 
aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu 
modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act; 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolae TUDOR 

                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                    SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                          Daniela IANCU 
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