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P R O C E D U R A 
privind acordarea unor facilităţi fiscale reprezentand scutirea de la plata majorarilor de 

intarziere aferente obligaţiilor de plată datorate bugetului local de catre persoane fizice si juridice de 
pe raza administrativ-teritoriala a orasului Odobesti 

 
 
 
 
 

Art. 1 Dispozitii generale 
 

 (1). Prezenta procedura se aplica persoanelor fizice si juridice care in anul fiscal 2015 datoreaza bugetului  
local al Orasului Odobesti obligatii principale de plată si obligaţii de plată accesorii. 

(2). Prezentul regulament se aplica pe raza administrativ teritoriala a Orasului Odobesti, si va fi adoptata 
 prin hotarare a Consiliului Local al orasului Odobesti. 
 
 

Art. 2 Obiectivul si scopul procedurii 
Este reprezentat de atragerea de venituri la bugetul local , precum si de respectarea  

principiului egalitatii de tratament , respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor  
de acordare a facilitatilor fiscale a persoanelor fizice si juridice 

Având în vedere interesul general de susţinere a creşterii economice prin sprijinirea contribuabililor 
aflaţi în dificultate şi care nu au fost în măsură să acceseze o eşalonare la plata obligaţiilor fiscale restante, 
se propune instituirea unei măsuri conjuncturale de acordare a unei facilităţi fiscale prin care se urmăreşte 
stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligaţiilor de plată restante la buget, maximizarea 
încasărilor bugetare, stimularea mediului economic şi, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de 
care beneficiază întreaga societate. 
     În scopul prevenirii acumulării de noi datorii la bugetul local şi pentru a evita un comportament de 
întârziere intenţionată a îndeplinirii obligaţiilor de plată la termen de către contribuabilii susceptibili de a 
beneficia de măsurile propuse prin prezenta hotarare. 
 Considerăm că elementele mai sus menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară 
a cărei reglementare nu poate fi amânată, fapt pentru care se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea 
prezentului regulament. 
 
 

Art. 3 Baza legala  
Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedura sunt cele prevazute la art 125 alin (1) si alin (2) lit 

d) din OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
corelate cu prevederile art .12 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 44/2015 din 14 octombrie 2015 privind 
acordarea unor facilităţi fiscale 
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Art. 4 Autoritatea publica competenta sa aprobe procedura  
Autoritatea publica competenta sa implementeze prezenta procedura este orasul Odobesti  

reprezentata prin Consiliul Local al orasului Odobesti 
 
Art.5. Durata de aplicare a regulamentului 
Prezentul regulament se aplica in perioada 01.11.2015-30.06.2016, scutirea operind asupra obligatiilor  

de plata accesorii aferente obligatiilor de plata  principale restante stinse pina la data de 30.06.2016, si  
scadente pana la data de 31.12.2015 

 
Art.6. Conditii de acordare a scutirii  

 
        (1) Cota de 73.3% din majorarile, aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului local, 
restante la 31 octombrie 2015, inclusiv se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
    a) toate obligaţiile de plată principale restante la 31 octombrie 2015, inclusiv, se sting prin orice modalitate 
prevăzută de lege până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv; 
    b) Cotă de 26.7% din majorarile aferente obligaţiilor de plată prevăzute la lit. a) se sting prin orice 
modalitate prevăzută de lege până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv; 
    c) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile de plată principale cu termene de 
plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 decembrie 2015, precum si cota de 26.7% din majorarile 
calculate in perioada  1 octombrie 2015 şi 31 decembrie 2015 inclusiv. 
    d) contribuabilul 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 ; 
    e) contribuabilul persoana juridica depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 31 decembrie 
2015, inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 
  
 (2)  Cota de 73.3% din majorarile inregistrate la 31 decembrie 2015, aferente obligaţiilor de plată 
principale datorate bugetului local, restante la 31 decembrie 2015, inclusiv se anulează dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 
    a) toate obligaţiile de plată principale restante la 31 decembrie 2015, inclusiv, se sting prin orice modalitate 
prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv; 
    b) Cotă de 26.7% din majorarile aferente obligaţiilor de plată prevăzute la lit. a) calculate până la data de 
31 decembrie  2015, inclusiv se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie  
2016, inclusiv;.  
   b)  Majorarile aferente obligaţiilor de plată prevăzute la lit. a) calculate pentru periada 01 ianuarie – 31 
martie 2016 se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie  2016, inclusiv; 
    c) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile de plată principale cu termene de 
plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2016 şi 31 martie 2016, inclusiv. 
   d)  Majorarile aferente obligaţiilor de plată prevăzute la lit. c) calculate pentru periada 01 ianuarie – 31 
martie 2016 se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie  2016, inclusiv; 
    e) contribuabilul 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 ; 
    f) contribuabilul persoana juridica depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 31 martie  
2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 
 
 

2 
 



 
(3)  Cota de 73.3% din majorarile inregistrate la 31 decembrie 2015, aferente obligaţiilor de plată 

principale datorate bugetului local, restante la 31 decembrie 2015, inclusiv se anulează dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 
    a) toate obligaţiile de plată principale restante la 31 decembrie 2015, inclusiv, se sting prin orice modalitate 
prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv; 
    b) Cotă de 26.7% din majorarile aferente obligaţiilor de plată prevăzute la lit. a) calculate la data de 31 
decembrie  2015 se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie  2016, inclusiv;.  
   b)  Majorarile aferente obligaţiilor de plată prevăzute la lit. a) calculate pentru periada 01 ianuarie – 30 iunie 
2016 se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie  2016, inclusiv; 
    c) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile de plată principale cu termene de 
plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2016 şi 30 iunie 2016, inclusiv. 
   d)  Majorarile aferente obligaţiilor de plată prevăzute la lit. c) calculate pentru periada 01 ianuarie – 30 iunie 
2016 se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie  2016, inclusiv; 
    e) contribuabilul 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 ; 
    f) contribuabilul persoana juridica depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 31 iunie  2016, 
inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 
 
  

  (4) Cota de 73.3% din majorarile, aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului local, 
restante la 31 decembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată,  se anulează dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 
    a) toate obligaţiile de plată principale restante la 31 decembrie 2015, inclusiv, se sting prin orice modalitate 
prevăzută de lege până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv; 
    b) Cotă de 26.7% din majorarile aferente obligaţiilor de plată prevăzute la lit. a) sunt stinse până la data de 
31 decembrie 2015, inclusiv; 
    c) contribuabilul 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 ; 
    e) contribuabilul persoana juridica depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 31 decembrie 
2015, inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

 
 
 
(5) Cota de 73.3 % din majorarile de intarziere, aferente obligaţiilor de plată principale, cu termene 

de plată până la 31 decembrie 2015, inclusiv, şi individualizate în decizii de impunere emise urmare unei 
inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentului regulament , sau a declaratiilor de 
impunere depuse ulterior intrarii in vigoare a prezentului regulament se anulează dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 
    a) toate diferenţele de obligaţii de plată principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin 
orice modalitate prevăzută de lege până la 31 decembrie 2015. 
    b) o cotă de 26.7% din majorarile aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) este stinsă prin orice modalitate 
prevăzută de lege până la 31 decembrie  2015. 
    c) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 10 de zile de la comunicarea deciziei de 
impunere,dar nu mai tarziu de 25 decembrie 2015 sub sancţiunea decăderii. 
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(6) În situaţia inspecţiilor fiscale ulterioare intrarii in vigoare a prezentului regulament si a declaratiilor 
contribuabililor  ce au ca rezultat decizii de impunere cu teremene de plata la obligatiile fiscale anterioare 
datei de 31 decembrie 2015 în scopul acordării anulării prevăzute la alin (2) , organele fiscale iau în 
considerare declaraţiile rectificative depuse de contribuabili pana la data de  pana la data de 31 martie 2016  
,  contribuabilii persoane juridice depun cererea de anulare a accesoriilor până la data de 31 martie  2016, 
inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 
 

(7) Obligaţiile de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi transmise organului de 
executare fiscală în vederea recuperării, a obligatiilor de plata aflate in litigii , cu excepţia amenzilor , mai 
putin cele aflate in curs de contestatie sau care sunt in procedura de efectuare de ore in folosul comunitatii , 
nu sunt luate în calcul în vederea acordării anulării obligaţiilor de plată accesorii de către organul fiscal 
central. 
 
 

ART.7 Modalitatile de acordare a facilitatii fiscale 
(1) Pentru contribuabilii care beneficiaza de prevederile articolului 6 alin (1) , (4) si (5) se  

va acorda facilitatea la data de 31  decembrie 2015 . Daca in urma aplicarii scutirii si recalcularii creantelor 
rezulta sume de restituit acestea vor fi raportate in anul fiscal 2016 , urmand ca acestea sa fie compensate 
cu debitele aferente anului 2016 .  

(2) Pentru contribuabilii care beneficieaza de prevederile articolului 6 alin (2) si (3) se va acorda 
facilitatea la data stingerii creantei prin orice modalitate. 

(3) Se face exceptie de la prevederile alin (1) atunci cand dreptul de proprietate asupra unei 
materii impozabile inceteaza , in acest caz acordarea facilitatii si recalcularea creantelor facandu-se la data 
cand aceasta situatie a aparut. 

(4) Operatiunile financiar-contabile vor fi efectuate de catre compartimentele de specialitate din 
cadrul Serviciului buget-finante , in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

(5) Listele cu beneficiarii si sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin (1),(2) si (3) vor face 
obiectul emiterii unei hotarari a consiliului local de acordare a scutirii de majorari  , si se vor face publice . 
 
 ART.8 Dispozitii finale 

(1) Pentru a beneficia de scutirea prevazuta de prezentul regulament contribuabilii persoane  
juridice vor depune, o cerere ce va fi insotita de : 

- codul unic de inregistrare fiscala(copie) 
- situatiile financiare pentru perioada 2013-2014 (copie) 
- declaratie pe propria raspundere,data de reprezentantul legal al societatii comerciale la 

notar,privind faptul ca nu este intreprindere in dificultate, conform liniilor directoare comunitare privind ajutorul 
de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr.C244/200; 

- declaratie pe propria raspundere,data de reprezentantul legal al societatii comerciale, 
autentificata la notar, privind faptul ca nu au facut obiectul unei decizii a Comisiei europene de recuperare a 
unui ajutor de stat sau,in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si 
creanta integral recuperata; 

- declaratie pe propria raspundere,data de reprezentantul legal al societatii comerciale, 
autentificata la notar,privind faptul ca nuse afla in stare de insolventa sau lichidare,afacerea sa nu fie 
condusa de un administrator judiciar,sa nu aiba restrictii asupra activitatilor sale comerciale iar acestea sa nu 
fie puse la dispozitia creditorilor; 
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- declaratie pe propria raspundere,data de reprezentantul legal al societatiic omerciale, 
autentificata la notar,privind faptul ca nu desfasoara activitati exceptate de vreo schema de minimis nici ca 
obiect principal si nici ca obiect secundar de  activitate; 

- declaratie pe propria respundere,data de reprezentantul legal al societatii comerciale, 
autentificata la notar, privind orice alt ajutor de minimis primit pe perioada ultimilor 2 ani fiscali anteriori anului 
in care se solicita facilitatea fiscala; 

- declaratie pe proprie raspundere, data de reprezentantul legal al societatii comerciale, autentificata 
la notar, privind faptul ca nu a fost sanctionata pentru o infractiune de evaziune fiscala, pentru care s-a 
pronuntat o hotarare judecatoreasca definitive. 
 Declaratiile notariale pot fi cuprinse intr-un singur document 

(2) Daca pana la data de 30 iunie 2016 in urma declaratiilor depuse , a verificarilor efectuate de 
catre compartimentele de specialitate sau orice situatie ce va conduce la recalcularea creantelor datorate 
anterior datei de 31 decembrie 2015 , se va proceda la anularea facilitatii fiscale acordate anterior si se va 
reanaliza modalitatea de acordare a facilitatii fiscale si se va proceda in consecinta cu prevederile prezentului 
regulament. 
 
 
 
 
 
 

  Preşedintele de şedinţă, 

          Coman Daniela 

                     Contrasemnează: 

                                                                                             Secretarul oraşului Odobeşti 

                                                                                                    S.S. Jr. Bouroş Ştefan 
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