
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  13 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 2 

Voturi pentru: 13  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA                    

JUD. SATU MARE              

ORAŞUL TĂŞNAD        

CONSILIUL LOCAL               

         

HOTĂRÂREA Nr. 3 

din data de 28 ianuarie 2021 
 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 58/2020 

privind acordarea facilităților fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor 

bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local 

al oraşului Tăşnad şi aprobarea procedurii de anulare a acestora 

 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară 

în data de 28 ianuarie 2021; 

Analizând Referatul nr. 1180/21.01.2021 al Compartimentului Impozite şi Taxe 

Locale din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tăşnad înregistrat sub nr. 1242/21.01.2021 şi Raportul 

Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 

servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad înregistrat sub nr. 

1687/28.01.2021; 

În baza art. XX din Ordonanța de Urgență nr. 26/2020 privind unele măsuri fiscal-

bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene; 

În baza prevederilor art. XVII coroborat cu capitolul II art. VIII-XVI din O.U.G. 

nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

precum şi pentru instituirea unor facilităţi fiscale şi ale Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică. 

În temeiul art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (1) și art. 196 

alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 

58/2020 privind acordarea facilităților fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor 

bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al 

oraşului Tăşnad şi aprobarea procedurii de anulare a acestora, după cum urmează: 

- Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins – „Se aprobă acordarea 

facilităților fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale 

restante la data de 31.03.2021 inclusiv, datorate bugetului oraşului Tăşnad” 

- Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins Art. 2 – „Se aprobă procedura 

de acordare a facilităților fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare 

principale restante la data de 31.03.2021 inclusiv, datorate bugetului local al oraşului 

Tăşnad, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 



 
 

Art. 2 – Se aprobă modificarea Cap. I – Dispoziții generale din Anexa la Hotărârea 

Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 58/2020 privind acordarea facilităților fiscale de 

anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la data de 

31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al oraşului Tăşnad şi aprobarea procedurii de 

anulare a acestora, după cum urmează:  

- alin. (4) lit. a) va avea următorul cuprins: „obligaţii bugetare pentru care s-a 

împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi 

obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-

bugetare şi data de 31 martie 2020 inclusiv. Sunt considerate obligaţii bugetare principale 

restante şi obligaţiile bugetare principale datorate de debitorul aflat în insolvenţă pentru 

care s-a împlinit scadenţa până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existenţa 

unui tabel de creanţe sau a unui program de plată a creanţelor;” 

- alin. (6) va avea următorul cuprins: „Sunt considerate restante la data de 31 martie 

2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile 

prevăzute la alin. (5), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2021 

inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea 

executării actului administrativ fiscal. În cazul prevăzut la alin. 5 lit. (b), debitorii pot 

renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscale pentru a beneficia de anularea 

accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele 

suspendării actului administrativ până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 

inclusiv” 

Art. 3 – Se aprobă modificarea Cap. III – Durata și condițiile aplicării procedurii  

din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 58/2020 privind acordarea 

facilităților fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale 

restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al oraşului Tăşnad şi 

aprobarea procedurii de anulare a acestora, după cum urmează:  

- alin. (1) va avea următorul cuprins „ Prezenta procedură se aplică de la data intrării 

în vigoare a hotărârii până la data de 31.03.2021 inclusiv (data limită de depunere a cererii 

sub sancţiunea decăderii), termenul de soluţionare de către organul fiscal a cererilor 

depuse în termen fiind 31.03.2021”. 

- lit. d) va avea următorul cuprins: „debitorul depune cererea de anulare a 

accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) - c), 

în perioada 14 mai 2020 - 15 decembrie 2020, inclusiv, sau în perioada 1 ianuarie 2021 - 

31 martie 2021, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.”. 

Art. 4 – Se aprobă modificarea Cap. IV – Condiţii de eligibilitate şi implementarea 

procedurii din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 58/2020 

privind acordarea facilităților fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare 

principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al oraşului 

Tăşnad şi aprobarea procedurii de anulare a acestora, după cum urmează:  

- alin. (5) lit.c) va avea următorul cuprins: „obligațiile accesorii amânate la plată 

potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până 

la data de 31 martie 2021 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare 

a accesoriilor.”. 

- lit. d) va avea următorul cuprins: „debitorul depune cererea de anulare a 

accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) - c), 

în perioada 14 mai 2020 - 15 decembrie 2020, inclusiv, sau în perioada 1 ianuarie 2021 - 

31 martie 2021, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.”. 



 
 

- alin. (7) lit. b) va avea următorul cuprins: „la data de 31 martie 2021 inclusiv, în 

cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.” 

- alin. (9) va avea următorul cuprins: „Prin derogare de la prevederile art. 236 din 

Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 14 mai 2020 - 

15 decembrie 2020 inclusiv, precum şi în perioada 1 ianuarie 2021 - 31 martie 2021 

inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. XIII şi au dispuse măsuri de 

executare silită prin poprire la data de 14 mai 2020, de către organul de executare fiscală, 

asupra disponibilităţilor băneşti pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare 

a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentând obligaţii de plată care 

fac obiectul amânării la plată în vederea anulării potrivit art. XIII alin. (5) lit. a).„ 

   - alin. (10) va avea următorul cuprins: „Prevederile alin. (9) sunt aplicabile şi 

pentru măsurile de executare silită prin poprire dispuse, potrivit legii, între data de 14 mai 

2020 şi data de 31 martie 2021 inclusiv.” 

- alin. (13) va avea următorul cuprins: „Debitorii care la data de 14 mai 2020 

beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care obțin eșalonarea în perioada 

cuprinsă între data de 14 mai 2020 şi data de 31 martie 2021 inclusiv pot beneficia de 

anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor dacă îndeplinesc condiţiile 

prevăzute la art. 3” 

- alin. (14) va avea următorul cuprins: „Debitorii care la data de 14 mai 2020 

beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada 

cuprinsă între data de 14 mai 2020 şi data de 31 martie 2021 inclusiv, pot beneficia, în 

baza cererii de anulare a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor, depuse în 

perioada 14 mai 2020 şi 15 decembrie 2020 sau în perioada 1 ianuarie 2021 şi 31 martie 

2021 inclusiv, de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor, dacă eşalonarea 

la plată se finalizează până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. În 

acest caz, accesoriile incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data de 14 

mai 2020 achitate odată cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, 

cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care eşalonarea la plată aflată în 

derulare cuprinde numai obligaţii de plată accesorii, debitorii pot beneficia de anularea 

accesoriilor rămase de plată din înlesnirea la plată acordată, fără a le mai achita, urmând 

ca, în baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal să emită decizia de anulare a 

accesoriilor, precum şi decizia de finalizare a eşalonării la plată.” 

Art. 5 – Valabilitatea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale de anulare a 

accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31.03.2021 inclusiv, datorate 

bugetului local al oraşului Tăşnad, se extinde și pentru perioada 1 ianuarie 2021 şi 31 

martie 2021. 

Art. 6 – Primarul orașului Tășnad, prin Compartimentul Impozite şi taxe locale din 

cadrul Serviciului financiar-contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
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