
     JUDEȚUL IALOMIȚA                                                                                    Anexă  
      CONSILIUL LOCAL                                                              la  Hotărârea nr. 61 din 28.07.2021 
   AL ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI 
 
 

Procedura de aprobare a procedurii de acordare a facilității fiscale constând în anularea 
majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local la 

data de 31 martie 2020 inclusiv 
 

Dispoziții generale  
 Art. 1. (1) Prezenta procedura se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane 
fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, 
persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, 
care datorează bugetului local al orașului Căzănești, obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 
2020. Obligațiile bugetare principale pot consta în impozite şi taxe locale, chirii, redevențe, alte obligații 
de plată datorate bugetului local. 

(2) Prin obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se înțelege: 
a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 

martie 2020 inclusiv. Sunt considerate obligații bugetare principale restante şi obligațiile bugetare 
principale datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 
martie 2020 inclusiv, independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a 
creanțelor; 

b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până 
la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut 
la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și diferențele de obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale 
de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal local prin decizie de impunere 
emisă şi comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, ca urmare a unei inspecții 
fiscale sau a verificării situației fiscale personale; 

  c) obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 
inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declarație de 
impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data 
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

  d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în 
evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile 
bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la 
data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 
2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 

(3)  Prezenta procedura se aplică pe raza Unității Administrativ Teritoriale Oraș Căzănești și 
intră în vigoare la data aprobării prin hotărâre a Consiliului Local al orașului Căzănești. Nu se aplică 
pentru majorările de întârziere achitate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau persoanelor 
care au mai beneficiat anterior de această facilitate fiscală. 

 
 
 



Obiectivul si scopul procedurii 
Art. 2. Scopul procedurii este reprezentat de atragerea de venituri la bugetul local, precum și de 

respectarea principiului egalității de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor 
și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale persoanelor juridice, persoanelor fizice, persoanelor 
fizice autorizate, întreprinderilor individuale și asociațiilor familiale. 

Durata de aplicare a procedurii 
Art. 3. (1) Prezenta procedură se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii până la data de 

31 ianuarie 2022 inclusiv. 
(2) Facilitatea fiscală va consta în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaților bugetare 

principale până la data de 31 martie 2020. 
Beneficiari si bugetul estimat 
Art. 4. (1) Numărul de beneficiari estimat este de aproximativ 16 persoane juridice, 900 persoane 

fizice, inclusiv persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită 
profesii libere. 

(2) Valoarea totală a facilitații estimate va fi de aproximativ 1.005.378 lei. 
Condiții de eligibilitate a procedurii  
Art. 5. Pot beneficia de anulările prevăzute în prezenta procedură, contribuabilii care 

înregistrează obligații de plată bugetare restante şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
a) Sting integral prin oricare din modalitățile prevăzute de lege toate obligațiile de plată bugetare 

principale datorate bugetului local (impozite, taxe, chirii, redevențe, amenzi, alte sume datorate 
bugetului local) restante la data depunerii cererii de acordare a scutirii, inclusiv obligațiile de plată 
nefiscale principale datorate pentru luna în care este depusă cererea; 

b) Sting integral prin oricare din modalitățile prevăzute de lege majorările de întârziere aferente 
obligațiilor de plată rezultate din raporturi juridice contractuale sau aferente oricăror obligații de plată 
nefiscale evidențiate la rolul fiscal în perioada cuprinsă între 01 aprilie 2020 și data depunerii cererii; 

c) Sting integral prin oricare din modalitățile prevăzute de lege amenzile de orice fel evidențiate 
la rolul fiscal la data depunerii cererii de acordare a scutirii; 

d) Depun cererea de acordare a scutirii până la data de 31.01.2022, inclusiv, sub sancțiunea 
decăderii. 

(2) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către contribuabili în baza unei cereri 
depusă la registratura organului fiscal. Cererea poate fi depusă numai după îndeplinirea condițiilor de 
acordare a înlesnirii la plată constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare 
principale datorate bugetului local, astfel cum acestea sunt prevăzute în prezenta procedură. Cererea va 
fi însoțită: 

- copia actului de identitate a contribuabilului sau dovada că este moștenitor, în cazul persoanelor 
fizice împreună cu dovada că a achitat obligațiile fiscale principale. 

- copia certificatului de înregistrare la registrul comerțului, copia BI/CI al administratorului 
împreună cu dovada că a achitat obligațiile fiscale principale. 

(3)  Majorările de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul 
fiscal local cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de 
impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la 
data intrării în vigoare a prezentei proceduri se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
condiții: 

 



a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt 
stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeași lege; 

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei 
de impunere, sub sancțiunea decăderii. 

Modalitatea de implementare a procedurii  
  Art. 6. Cererea va fi analizată în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei, de către Biroul 
Contabilitate, Salarizare, Impozite și Taxe Locale - Compartimentul Impozite și Taxe Locale. De 
asemenea, Compartimentul Impozite și Taxe Locale va verifica situația fiscală a solicitanților și dacă 
aceștia  îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta procedura pentru acordarea facilității fiscale. În 
urma analizei și verificării efectuate de către Compartimentul Impozite și Taxe Locale, acesta va întocmi 
un raport, aprobat de șeful ierarhic, și înaintat Primarului Orașului Căzănești în vederea inițierii 
proiectului de hotărâre de soluționare a cererii depuse. 
  Art. 7. Primarul Orașului Căzănești va iniția proiectul de hotărâre privind acordarea facilității 
fiscale constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale datorate 
bugetului local până la data de 31 martie 2020,  inclusiv pe care îl va înainta spre aprobare Consiliului 
Local. Hotărârea poate fi adoptată fie individual, fie colectiv, caz în care va fi adusă la cunoștința 
solicitanților individual. 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                 Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                              Secretar General al UAT, 

 MOICEANU ALEXANDRU                                       OANCEA GEORGETA 
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