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                                                           ANUNT  
 
      În temeiul art. 185 alin. (1) , lit. „b” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura 
fiscală, OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale , comunicăm că a  fost  adoptată  
Hotărârea de Consiliu Local nr. 90 / 30.09.2021, prin care a fost aprobata: 
 
Procedura de acordare a facilităților fiscale sub forma anulării accesoriilor în cazul 
obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2020 datorate bugetelor locale . 
 
      Prezenta procedura se aplica persoanelor fizice, persoanelor juridice sau entități fără 
personalitate juridică ,care la data de 31 martie 2020 inclusiv, au obligații bugetare principale 
restante administrate de organul fiscal local .  
 

                            Condiții pentru acordarea facilităţilor fiscale 
 
Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului local, restante la data de 

31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv,administrate de 

organul fiscal local, se sting după data aprobării prezentei Hotărâri, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 
2021 inclusiv, prin orice modalitate prevăzută de lege; 

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile 
bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse 
între data de 1 aprilie 2020 şi  data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; 

c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale până la data depunerii cererii de 
anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru 
perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de 
către organul fiscal local; 

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător  
a condiţiilor prevăzute la lit. a) - c), dar nu mai târziu de 31 ianuarie  2022 inclusiv, sub sancţiunea 
decăderii. 
        Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii ,pot notifica 
organul fiscal cu privire la intenția lor ,până cel mai tîrziu la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor prevăzută de OUG nr. 69/2020. 
      Pentru orice nelămurire în legătură cu acest anunț , puteţi solicita informații suplimentare 
la sediul nostru , Serviciul ITL-  Executari silite ,sau la numarul de telefon al instituției  -
0249/465815 
 

                 PRIMAR,                                                                                                   

   Ing. Marian Viorel Tudorică                                                                                                                                                                                                                                     
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