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H O T Ă R Â R E A 
 

             privind acordarea unor facilități la plata impozitului sau a taxei lunare pe clădiri și la plata  

             taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public al orașului Deta, pentru perioada  

             stării de urgență 

 

 

              În temeiul art. 139 și art. 196, alin. (1), litera „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

             în conformitate cu art. V-VI și art. VIII-XXII din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale; 

              ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul orașului Deta, în calitatea sa de iniţiator; 

b) referatul Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe din cadru Aparatului de specialitate 

al Primarului orașului Deta, înregistrat sub nr. 5.892/2020; 

c) avizele Comisiei Economice și Comisie Juridice ale consiliului local, 

              constatând necesitatea de a aproba unele măsuri financiare de reducere a impozitului pe clădiri 

și scutire de la plata taxei pe clădiri în cazul clădirilor folosite de contribuabilii care și-au întrerupt total 

activitatea ca urmare a instituirii stării de urgență, conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea 

stării de urgență pe teritoriul României, coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de 

urgență pe teritoriul României, emise de Președintele României (60 de zile din 366 de zile), neadoptarea 

acestora putând genera un blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecințe negative atât în ceea ce 

privește desfășurarea pe viitor a activității, cât și acumularea de noi datorii de către contribuabili la 

bugetul local, 

              Consiliul local al orașului Deta adoptă prezenta hotărâre. 

 

              Art.1. Se aprobă reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru durata stării de 

urgență conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, 

coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emise de 

Președintele României, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau 

juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract 

de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către 

alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, 

proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea 

economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și 

Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, conform 

procedurii din Anexa 1A. 

 

              Art.2. Se aprobă scutirea de la plata taxei pe clădiri, pentru durata stării de urgență conform 

Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, coroborat cu 

Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emise de Președintele 

României, datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a 

unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după 

caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, utilizatorii clădirilor au fost obligați, 

potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică, conform procedurii din Anexa 1B.        



              Art.3. Se aprobă scutirea de la plată pentru durata stării de urgență conform Decretului nr. 

195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, coroborat cu Decretul nr. 240/2020 

privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, emise de Președintele României a taxei 

pentru folosința temporară a terenurilor, respectiv pentru totem/steag/panou publicitar/săgeți 

indicatoare, căi de acces – activitate economică, organizări de șantier, aparate de autoservire instalate pe 

terenul orașului Deta, datorate de către persoanele fizice sau juridice ce dețin contracte de folosință 

teren, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, utilizatorii suprafețelor de teren au fost 

obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de 

urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică 

întreruperea parțială a activității economice, conform procedurii din Anexa 2 

               Art.4. Se aprobă anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 

martie 2020 datorate bugetului local, conform procedurii din Anexa 3. 

               Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul orașului deta prin 

intermediul Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe din cadru Aparatului de 

specialitate. 

               Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al orașului, în 

termenul prevăzut de lege: 

                         -Instituției Prefectului - Județul Timiş; 

                         -Primarului Orașului Deta; 

                         -Compartimentului Administrație publică locală, secretariat al Primăriei orașului Deta; 

                         -Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe al Primăriei orașului Deta; 

                         -Prin publicare pe site-ul www.detatm.ro. 

 

 

I N I Ț I A T O R, 

Primarul Orașului Deta. 
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JUDEŢUL TIMIŞ 

PRIMARUL ORAȘULUI DETA 

Nr. 5.960 / 20.07.2020.                                                                                             

   

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

       a proiectului de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata impozitului sau a taxei lunare  

       pe clădiri și la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public al orașului Deta,     

       pentru perioada stării de urgență. 

. 

            Având în vedere  

-decretarea stării de urgență de către Președintele României prin Decretul nr. 195/2020 privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României, coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind 

prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, 

-necesitatea susținerii resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât și ale statului pentru asigurarea 

cheltuielilor, precum și faptul că în perioada stării de urgență mediul de afaceri s-a confruntat cu o 

diminuare semnificativă de lichidități financiare, ceea ce conduce la dificultatea acestora în a se 

conforma voluntar la plată; 

-faptul că obligaţiile accesorii îngreunează conformarea la plată a obligaţiilor bugetare, în contextul 

actual al dificultăţilor financiare cu care se confruntă contribuabilii afectaţi direct sau indirect de criza  

SARS-CoV-2; 

-necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul general consolidat care 

ar putea conduce la declanşarea procedurilor de insolvenţă, necesitatea acordării unor şanse de redresare 

economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, şi 

evitarea deschiderii procedurilor de insolvenţă care din perspectiva recuperării creanţelor bugetare sunt 

ineficiente; 

            în conformitate cu art. V-VI și art. VIII-XXII din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale: 

 - art. V. „(1) Pentru durata stării de urgenţă conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării 

de urgenţă pe teritoriul României, completat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României, emise de Preşedintele României, în cazul contribuabililor plătitori de 

impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot 

adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind: 

a ) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile 

nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea 

economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin 

alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, 

după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, proprietarii sau utilizatorii 

clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin 

certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri 

prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice; 

      b          )    scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului 

de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 

administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, 

utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.” 

- art. VI “(1) Începând cu data  intrării  în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 

31 august 2020, calculul, respectiv plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu 

panouri publicitare, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea 185/2013 privind amplasarea şi 

autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, în cazul contractelor de concesionare, închiriere 

sau asociere în participaţie existente, se va efectua numai pentru panourile decorate cu reclamă 

comercială, proporţional cu perioada de timp în care respectivele panouri au fost efectiv decorate.” 

 



    (2) Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, consiliile locale,respectiv Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind scutirea 

de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafeţelor care 

au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru 

situaţii de urgenţă emis de ministerul economiei, energiei şi mediului de afaceri prin care se certifică 

întreruperea parţială a activităţii economice. 

     (3) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale competente adoptă hotărâri de 

acordare a scutirii de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru a beneficia 

de prevederile alin. (2), utilizatorii au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să 

depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competenţă se află suprafaţa o cerere de 

acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere împreună cu documente justificative, 

după caz”; 

-art. XVII “(1) În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetelor 

locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale opţional, cu 

condiţia ca aplicarea acestor prevederi să fie  stabilită prin hotărâre a consiliului local. 

   (2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1), consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării 

accesoriilor”; 

                       am iniţiat proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata impozitului sau a 

taxei lunare pe clădiri și la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public al orașului 

Deta,  pentru perioada stării de urgență şi îl propun spre aprobare. 

 

 

PRIMAR, 

Ec. Petru Roman. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr.  5.892       din 20.07.2020 
 
 

Referat 
privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor 

măsuri fiscale 
Având în vedere: 

- capitolul I, art. V. “Acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a 

taxei lunare pe clădiri” din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, potrivit caruia: 
„(1) Pentru durata stării de urgenţă conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de 
urgenţă pe teritoriul României, completat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de 
urgenţă pe teritoriul României, emise de Preşedintele României, în cazul contribuabililor 
plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind: 
a)  reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru 
 clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru 
activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, 
comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte 
persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de 
urgenţă, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total 
activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul 
Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a 
activităţii economice; 
b)  scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, 
locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau 
privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru 
care s-a instituit starea de urgenţă, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi 
întrerupă total activitatea economică.” 

         - capitolul I, art. VI “Acordarea unor facilităţi la plata taxei şi a chiriei   

datorate pentru ocuparea domeniului public” din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri 
fiscale, în cuprinsul căruia, potrivit caruia “(1) Începând cu data  intrării  în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 august 2020, calculul, respectiv plata taxei şi a 
chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, astfel cum 
acestea sunt prevăzute de Legea 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor 
de publicitate, republicată, în cazul contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în 
participaţie existente, se va efectua numai pentru panourile decorate cu reclamă 
comercială, proporţional cu perioada de timp în care respectivele panouri au fost efectiv 
decorate.” 
    (2) Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, consiliile locale,respectiv 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 
privind scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către 
utilizatorii suprafeţelor care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea 
economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de ministerul economiei, 
energiei şi mediului de afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii 
economice. 
     (3) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale competente adoptă hotărâri de 
acordare a scutirii de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru a 
beneficia de prevederile alin. (2), utilizatorii au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 
2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competenţă se 
află suprafaţa o cerere de acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria 
răspundere împreună cu documente justificative, după caz”; 
 
 



- capitolul II, art. VIII-XXII “Anularea unor obligatii accesorii” din O.U.G. nr. 69/2020 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri fiscale, debitorii persoane juridice, persoane fizice, indiferent de forma 
de proprietate, sau asocieri şi alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care 
desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au 
obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, pot beneficia de anularea 
unor obligatii accesorii  aferente creanțelor bugetare datorate bugetului local; 

                               art. XVII “Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare 

restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale” din O.U.G. nr. 69/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri fiscale, în cuprinsul căruia, se stipulează: 
“(1) În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetelor locale, 
prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale 
opţional, cu condiţia ca aplicarea acestor prevederi să fie 
 stabilită prin hotărâre a consiliului local ”. 
“ (2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1), consiliul local aprobă şi 
procedura de acordare a anulării accesoriilor”; 
-  hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, precum şi 
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României decretate potrivit legii; 
- necesitatea susţinerii resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât şi ale 
statului pentru asigurarea cheltuielilor, precum şi faptul că în perioada stării de urgenţă mediul 
de afaceri s-a confruntat cu o diminuare semnificativă de lichidităţi financiare, ceea ce 
conduce la dificultatea acestora în a se conforma voluntar la plată; 
- faptul că obligaţiile accesorii îngreunează conformarea la plată a obligaţiilor 
bugetare, în contextul actual al dificultăţilor financiare cu care se confruntă contribuab ilii 
afectaţi direct sau indirect de criza SARS-CoV-2; 
- necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul 
general consolidat care ar putea conduce la declanşarea procedurilor de insolvenţă, 
necesitatea acordării unor şanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri 
viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, şi evitarea deschiderii procedurilor de 
insolvenţă care din perspectiva recuperării creanţelor bugetare sunt ineficiente, 

Propunem: 
1. Reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru durata stării de 
 urgenţă conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României, coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României, emise de Preşedintele României (60 de zile din 366 de zile), pentru clădirile 
nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea 
economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat 
sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane 
fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, 
proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea 
economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, 
Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii 
economice, conform procedurii din ANEXA 1A. 
 
2.  Scutirea de la plata taxei pe clădiri, pentru durata stării de urgenţă conform 

Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, coroborat cu 
Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emise de 
Preşedintele României (60 de zile din 366 de zile), datorate de către concesionari, locatari, 
titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau 
privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, utilizatorii clădirilor au 
fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică, conform procedurii din 
ANEXA 1B.                  
     3. Scutirea de la plată pentru durata stării de urgenţă conform Decretului nr. 
195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, coroborat cu Decretul nr. 
240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emise de Preşedintele 



României (60 de zile din 366 de zile) a taxei pentru folosința temporară a terenurilor, 
respectiv pentru totem/steag/panou publicitar/săgeţi indicatoare, căi de acces – 
activitate economică, organizări de şantier, aparate de autoservire instalate pe terenul 
orașului Deta, datorate de către persoanele fizice sau juridice ce deţin contracte de folosinţă 

teren, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, utilizatorii suprafeţelor de 
teren au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin 
certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de 
Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice, conform procedurii 
din ANEXA 2 
      4. Anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 
2020 datorate bugetului local, conform procedurii din ANEXA 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 1A 

 
 

Procedura privind reducerea de la plata impozitului pe clădiri conform art. V din 
O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale 

 
1. Reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru durata stării de urgenţă 
conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României 
coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României 
(60 de zile din 366 de zile), pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în  proprietatea persoanelor 
fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora dacă în perioada 
pentru care s-a instituit starea de urgenţă, proprietarii  clădirilor au fost obligaţi, potrivit 
legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau  deţin certificatul pentru situaţii de 
urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi  Mediului de Afaceri prin care se certifică 
întreruperea parţială a activităţii economice. 
Pentru a beneficia de reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru durata stării de 
urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe ter itoriul 
României (60 de zile din 366 de zile), proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 
septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 
competenţă se află clădirea o cerere de acordare a reducerii (conform ANEXA 1A.1) , însoţită 
de o declaraţie pe propria răspundere (conform ANEXA 1A.2) . 
Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în 
declaraţia pe propria răspundere (ANEXA 1A.2) vor menţiona  fie întreruperea totală a 
activităţii economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parţială a 
activităţii economice. Proprietarii care şi-au întrerupt parţial activitatea anexează la cererea de 
acordare a reducerii (conform ANEXA 1A.1) o copie a certificatului pentru situaţii de urgenţă 
emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. 
2. Reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru durata stării de urgenţă 
conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României 
coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României  
(60 de  zile  din 366  de  zile),  pentru clădirile  nerezidenţiale date în  folosinţă printr-un 
contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru  desfăşurarea unor 
activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz,  dacă în perioada pentru 
care s-a instituit starea de urgenţă, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, 
potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau  deţin certificatul pentru situaţii 
de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi  Mediului de Afaceri prin care se 
certifică întreruperea parţială a activităţii economice  Pentru a  beneficia de  reducerea  
impozitului pe  clădiri cu  o  cotă  de  50%,  pentru durata stării de urgenţă conform Decretului 
nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României coroborat cu Decretul 
nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României (60 de zile din 366 de 
zile), proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să 
depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea o cerere 
de acordare  a  reducerii  (conform  ANEXA  1A.3),  însoţită  de  o  declaraţie  pe  propria  
răspundere (conform ANEXA 1A.4). 
 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, date în 
folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, 
pe perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, din declaraţia pe propria  răspundere 
(conform ANEXA 1A.4) trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele 
situaţii: 
a) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, 
redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe 
perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă; 
b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu 
au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au 
fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică. 



     Pentru încadrarea în situaţia prevăzută mai sus proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale 
verifică dacă cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru 
desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice a fost afectată de 
întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora la data de 14 mai 2020. 
     Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor 
activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea (conform ANEXA 1A.3), 
însoţită de declarația pe proprie raspundere (conform ANEXA 1A.4) anexează și declarațiile 
pe propria răspundere a utilizatorilor (conform ANEXA 1A.5) cu privire la întreruperea totală a 
activităţii economice a acestora şi/sau de certificatele pentru situaţii de urgenţă emise de 
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt 
parţial activitatea economică, după caz. 
În cazul persoanelor fizice/persoanelor juridice care beneficiază de reducerea impozitului pe 
clădiri conform pct. 1 si 2, și au plătit impozitul pe clădiri datorat pentru anul 2020, 
integral/parţial, până la primul termen de plată, aceștia pot solicita restituirea, în termenul de 
prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
În cazul contribuabililor care beneficiază de reducerea impozitului pe clădiri conform pct. 1 si 
2, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere şi a bonificaţiei de 
10% conform art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu H.C.L. nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a 
altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020), asupra impozitului pe cladiri 
datorat pentru anul 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXA 1A.1 
 

 

Datele de identificare a contribuabilului P.J/PF 

Denumirea/Numele și prenumele 

................................................................... 
Sediul social/Punct de lucru 
.................................................................. 
 Codul de identificare fiscală 
                             .................................................................. 

 

 

 

 

CERERE1) 
privind reducerea impozitului pe clădirile nerezidențiale folosite pentru 

activitatea economică proprie 

 
 

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. nr. ...................... 

privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri 

fiscale, solicit reducerea impozitului pe clădiri, pe durata stării de urgență, cu o cotă de ............. 

pentru   imobilul  situat în  Deta, ………………………………………………………………………afl 

at în proprietatea ......................................................... folosit pentru activitatea economică 

proprie, întrucât pe perioada stării de urgență s-a întrerupt total/parțial activitatea conform (act 

normativ).............................................................................................................. 

Pentru întreruperea parțială a activității anexez/nu anexez certificatul pentru situații de urgență 

emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. 

 
 
 

Nume și Prenume 
………………… (semnătura) 

 
 
 

1)Cererea se va depune la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competență se află clădirea 
până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv. 
*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, 

dumneavoastră având obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul 

declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț. 



ANEXA 1A.2 
 
 
 

Datele de identificare a contribuabilului P.J./PF 
Denumirea/Numele și prenumele 
 

............................................................................. 
Sediul social/Punct de lucru 

 

............................................................................. 
Codul de identificare fiscală 
 

                              ............................................................................. 

 

 

DECLARAȚIE 

 
 
Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. nr…………. privind 

adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, declar pe propria 

răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul că pe 

perioada starii de urgență s-a întrerupt total/parțial activitatea 

economică proprie conform (act normativ) .......................................... desfasurată în imobilul situat în 

Deta......................................... proprietatea …………………………….…………………………. 

Pentru întreruperea parțială a activității anexez/nu anexez certificatul pentru situații de urgență emis 

de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. 

 
 
 
 
 

 
Data: 

 

Nume și Prenume 
 

………………………………………… 
(semnătura) 



ANEXA 1A.3 
 
 
Datele de identificare a contribuabilului P.J/PF 

Denumirea/Numele și prenumele 
................................................................... 

Sediul social/Punct de lucru 
.................................................................. 
Codul de identificare fiscală 

 .................................................................. 

 

 

 

CERERE1) 

privind reducerea impozitului pe clădirile nerezidențiale date în folosință printr-un contract de 
închiriere, comodat sau alt tip de contract pentru desfășurarea unor activităti economice către alte 

persoane fizice sau juridice 

 

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum 

și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. nr. ...... privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. 

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

instituirea unor măsuri fiscale, solicit reducerea impozitului pe cladiri, pe durata stării       de       urgență,      cu      

o       cota       de       .........       pentru       imobilul      situat       în  

Deta,,.............................................................................. aflat in proprietatea/dat in folosință printr-un contract de 

închiriere, comodat sau alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice 

către................................................................................................................................................................ 

întrucat pe perioada starii de urgenta s-a intrerupt total/partial activitatea conform (act normativ)................ 

......................................................................................................................................... , declar că: 

- am renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de 

utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de 

urgență; 

- cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate ale activităților economice nu au fost utilizate, ca 

urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își 

întrerupă total și/ sau parțial activitatea economică. 

P.J/PF a procedat la verificarea dacă cel puțin 50% din suprafata totală deținută și dată în folosință pentru 

desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice a fost afectat de întreruperea totala 

și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020. 

Pentru întreruperea parțială a activității anexez/nu anexez certificatul pentru situații de urgență emis de 

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. 

 

 

 

Nume și Prenume 
                                                          …………………    (semnătura) 

 

 
1)Cererea se va depune la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competență se află clădirea până la data de 15 

septembrie 2020, inclusiv. 

*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având obligația de a asigura 

confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui 

terț. 



ANEXA 1A.4 
 
 
 

Datele de identificare a contribuabilului P.J/PF. 
Denumirea/Numele și prenumele 

 

............................................................................. 
Sediul social/Punct de lucru 

 

............................................................................. 
Codul de identificare fiscală 

............................................................................. 

 
 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

 
 
Având în vedere O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. nr. ...... 

privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale declar pe 

propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul 

că pe perioada stării de urgența s-a întrerupt total/parțial activitatea conform   (act   normativ)   

...................................   desfășurată   în   imobilul   situat   în   

Deta,………………………………………….. dat în folosință printr-un contract de închiriere, comodat 

sau alt tip de contract către ….………………………pentru desfășurarea de activități economice. 

Pentru întreruperea parțială a activității anexez/nu anexez certificatul pentru situații de urgență emis 

de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. 

 
 

 
Data: 

 

          Nume și Prenume 
 

………………………………………… 
(semnătura) 



ANEXA 1A.5 
 
 
 
 

Datele de identificare a contribuabilului P.J/PF. 
Denumirea/Numele și prenumele 

 

............................................................................. 
Sediul social/Punct de lucru 
 

............................................................................. 

Codul de identificare fiscală 
 

 ............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

 
 
Avand în vedere O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. nr. ...... 

privind adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale declar pe 

propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul 

că pe perioada stării de urgență s-a întrerupt total/parțial activitatea conform   (act   normativ)   

...................................   desfășurată   în   imobilul   situat   în   

Deta,………………………………………….. dat în folosință printr-un contract de închiriere, comodat 

sau alt tip de contract de către…………………………………pentru desfășurarea de activității 

economice. 

Pentru întreruperea parțială a activității anexez/nu anexez certificatul pentru situații de urgență emis 

de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. 

 
 

 
Data: 

 

          Nume și Prenume 
 

………………………………………… 
(semnătura) 



ANEXA 1B 

 
 
 
 

Procedura privind scutirea de la plata taxei pe clădiri conform art. V  
din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015  

privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale 
 
 
 

Scutirea de la plata taxei pe clădiri, pentru durata stării de urgenţă conform Decretului  nr. 

195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României coroborat cu  Decretul nr. 

240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României (60 de zile  din  366  de  zile),  

datorate  de  către  concesionari,  locatari,  titularii  dreptului  de  administrare sau de folosinţă a 

unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori  a unităţilor administrativ-teritoriale, după 

caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit  starea de urgenţă, utilizatorii clădirilor au fost 

obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total  activitatea economică. 

Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei pe cladiri, pentru durata stării de urgenţă 

conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României coroborat 

cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României (60 de zile din 

366 de zile), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri 

proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, au 

obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a 

cărei rază teritorială de competenţă se află clădirea o cerere de acordare a scutirii (conform ANEXA 

1B.1), însoţită de o declaraţie pe propria răspundere (conform ANEXA 1B.2). 

În declaraţia pe propria răspundere (conform ANEXA 1B.2) contribuabilii vor menţiona 

prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia întreruperii totale a activităţii proprii, pe perioada 

instituirii stării de urgenţă. 

În cazul în care concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a 

unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale au plătit 

taxa pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, aceștia pot solicita 

restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 1B.1 
 

Datele de identificare a contribuabilului P.J/PF 

Denumirea/Numele și prenumele 

................................................................... 
Sediul social/Punct de lucru 
.................................................................. 

Codul de identificare fiscală 
.................................................................. 

 

 

 

 

CERERE1) 
privind scutirea de la plata taxei pe clădiri datorate de către concesionari, 

locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosintă a unei clădiri 
proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ- teritoriale 

 
 

Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind  Codul  

fiscal,  precum  și  pentru  instituirea  unor  măsuri  fiscale  și  H.C.L.  nr......    privind adoptarea unor 

măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, solicit scutirea de la plata taxei 

pe clădiri, pe durata stării de urgență, pentru imobilul situat î n  

Deta,............................................................................................................................................ 

proprietate publică sau privată a statului ori a unităților  administrativ-teritoriale, 

concesionate/închiriate/date  în  administrare/folosință și  utilizate de 

....................................................... întrucat pe perioada stării de urgență s-a întrerupt total activitatea 

conform (act normativ) ................... 

 
 
 

Nume și Prenume 
                                                              ………………… (semnătura) 

 
 
 

1)Cererea se va depune la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competență se afla   clădirea până 
la data de 15 septembrie 2020, inclusiv. 
*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră 

având obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua 

măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț. 



ANEXA1B.2 
 
 
 

Datele de identificare a contribuabilului P.J./PF 
Denumirea/Numele și prenumele 

 

............................................................................. 
Sediul social/Punct de lucru 

 

............................................................................. 
Codul de identificare fiscală 
 
 ............................................................................. 

 

 

DECLARAȚIE 

 
 
Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. nr………… privind adoptarea unor măsuri 

fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, declar pe propria răspundere, cunoscând 

prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul că pe perioada stării de urgență 

s-a întrerupt total activitatea conform (act 

normativ)....................................................................................desfășurată în imobilul situat în 

Deta................................................................. proprietate publică sau privată a statului ori a unităț ilor 

administrativ-teritoriale, concesionat/închiriat/dat în administrare/folosință, utilizat de 

…………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

Data: 

 

             Nume și Prenume 
 

………………………………………… 
(semnătura)



ANEXA 2 

 
 

Procedura privind scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
conform art. VI alin. 2 și 3 din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale 

 
Scutirea de la plata taxei pentru folosința temporară a terenurilor, respectiv pentru 

totem/steag/panou publicitar/săgeți indicatoare, căi de acces – activitate economică, organizări  de  

șantier,  aparate  de  autoservire  instalate  pe  terenul  orașului Deta, pentru durata stării de 

urgenţă conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării  de urgenţă pe teritoriul României 

coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea  stării de urgenţă pe teritoriul României (60 

de zile din 366 de zile), datorate de către persoanele fizice sau juridice ce dețin contracte de 

folosință teren, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, utilizatorii  suprafețelor  

de teren au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau dețin 

certficatul de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri prin care se 

certifică întreruperea parțială a activității economice. 

Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxelor de folosință teren enumerate mai sus, 

pentru durata stării de urgenţă conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă 

pe teritoriul României coroborat cu Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe 

teritoriul României (60 de zile din 366 de zile), titularii contractelor de folosință teren au obligaţia ca 

până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază 

teritorială de competenţă se află terenul o cerere de acordare a scutirii (conform ANEXA 2.1), 

însoţită de o  declaraţie pe propria răspundere (conform ANEXA 2.2). 

În declaraţia pe propria răspundere (conform ANEXA 2..2). contribuabilii vor menţiona 

prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia întreruperii totale sau parțiale a activităţii proprii, 

pe perioada instituirii stării de urgenţă. 

În situația contractelor de folosință teren cale de acces încheiate cu persoane fizice/juridice 

care au încheiate la rândul lor contracte de închiriere/comodat sau alt tip de contract pentru spațiu 

proprietate (apartament transformat în spațiu comercial sau  alt tip de construcție ce a necesitat 

acces pe terenul orașului Deta ) cu alte persoane fizice sau juridice și acestea din urmă sunt 

utilizatorii de fapt ai terenului orașului Deta , titularul contractului de folosință teren pentru a 

beneficia de scutire la plata taxei folosință teren cale de acces - activitate economică trebuie să 

depună urmatoarele documente: 

-cerere de acordare a scutirii prezentata de titularul contractului de folosință teren cale de 

acces (conform Anexa 2.1); 

-contractul de închiriere/comodat al spațiului comercial ; 

-certificat de stare urgență emis de Ministerul Economiei , Energiei și Mediului de Afaceri 

prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice (certificat emis pe numele 

utilizatorului terenului cu destinație cale de acces ) sau declarație pe proprie răspundere al 

utilizatorului suprafeței de teren cale de acces (conform ANEXA 2.2. ) 



 

ANEXA 2.1 
 
 
Datele de identificare a contribuabilului P.F/PJ. 
Denumirea/Numele și prenumele 

................................................................... 
Domiciliu/Sediul social/Punct de lucru 

.................................................................. 
Codul numeric personal/Codul de identificare fiscală 
 .................................................................. 

 
 

 

 

 

CERERE1) 

privind scutirea de la plata taxei pentru utilizare temporară a locurilor publice 

 

În conformitate cu O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. nr….....privind adoptarea 

unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, solicit scutirea taxei de folosință  teren 

..............................., pentru perioada stării de urgență întrucât a fost întreruptă total/parțial activitatea 

desfășurată de către ............................ conform (act normativ) ................................................... la imobilul situat 

în ........................................................................... 

Menționez că dețin contractul de folosință nr............... prelungit prin actul adițional nr. ............................... și 

obiectul   de   activitate   la   spațiul/terenul   situat   în   ................................................................   a 

         fost............................................... 

Pentru întreruperea parțială/totală a activitătii anexez/nu anexez certificatul pentru situații de urgență emis de 

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. 

 
 
 

Nume și Prenume 
                                          ………………… (semnătura) 

 
 
 
 

 
1) Cererea se va depune la organul fiscal local în a cărei raza teritorială de competență se află clădirea până la data de 15 septembrie 2020, 

inclusiv. 
*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având obligația de a asigura 

confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui 

terț. 



ANEXA 2.2 
 
 
 

 

Datele de identificare a contribuabilului PFA/PJ 

Denumirea/Numele și prenumele 
 

............................................................................. 
Domiciliu/Sediul social/Punct de lucru 
 

............................................................................. 
Cod numeric personal/ Codul de identificare fiscală 

......................................................................................... 

 

 

 

 

 
 

 

DECLARAȚIE 

 
 
Conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 priv ind Codul 

fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. nr ............................................ privind 

adoptarea unor măsuri fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, declar pe propria 

răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, faptul că pe 

perioada stării de urgență s-a întrerupt total/parțial activitatea conform (act    normativ) ......................la 

imobilul situat în .................................................... . 

Pentru întreruperea parțială/totală a activității anexez/nu anexez certificatul pentru situații de urgență 

emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. 

 
 
 
 

Data: 

 

                 Nume și Prenume 
 

………………………………………… 
(semnătura) 



ANEXA 3 

 
Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante 

la 31 martie 2020 datorate bugetului local 

 
ARTICOLUL 1 

Sfera de aplicare 
1. Pot beneficia de prevederile prezentei proceduri debitorii persoane juridice, 
persoane fizice, indiferent de forma de proprietate, sau asocieri şi alte entități fără 
personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod 
independent sau exercită profesii libere care au obligaţiile bugetare principale restante la data 
de 31 martie 2020. 
2. În sensul prezentei proceduri, prin obligaţii bugetare principale restante la 31 martie 
2020, inclusiv, se înţelege: 
a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până 
la 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă 
între data intrării în vigoare a OUG nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-
bugetare şi data de 31 martie 2020 inclusiv; 
b) diferenţele de obligaţii 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 Codul de procedură fiscală, precum şi 
diferenţele de obligaţii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la 31 martie 2020 
inclusiv, stabilite de organul fiscal local prin decizie de impunere emisă şi comunicată până la data 
intrării în vigoare a HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligaţiile 
bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, ca urmare a unei inspecţii 
fiscale; 
c) obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la 31 martie 
2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin 
declaraţie 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 obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi 
existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, 
precum şi obligaţiile 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 intre 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 
inclusiv. 
3. Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 martie 2020 inclusiv: 
a) obligațiile  bugetare  pentru  care  s-au  acordat  și  sunt  în  derulare  înlesniri  la plată, 
potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv; 
b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este 
suspendată în condiţiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv. 
4. Sunt considerate restante la 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care la 
această dată, se află în situația prevăzută la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu 
de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau după caz, încetează 
suspendarea executarii actului administrativ fiscal. 
5. Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele 
suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor. În acest caz, 
debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal 
până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 

 
ARTICOLUL 2 

Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 
2020 
Accesoriile aferente obligaţiilor principale datorate bugetului local, restante la 31 martie 2020 
inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, 
administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege (plată, 



compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripţie, dare în plată şi prin alte modalităţi 
prevăzute expres de lege), până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii 
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale și 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 inclusiv; 
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii 
de anulare a accesoriilor inclusiv. 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 condiţiilor 
prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

 
ARTICOLUL 3 

Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale declarate suplimentar de 
debitori prin declaraţie rectificativă 
Accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitori 
prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe 
anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă 
sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la 
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 
b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia rectificativă se 
sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv; 
c) sunt îndeplinite următoarele condiţii: 
1) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 
inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege 
(plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripţie, dare în plată şi prin  alte 
modalităţi prevăzute expres de lege), până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 
inclusiv; 
2) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii 
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale și 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 inclusiv; 
3) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii 
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 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; 
4) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la punctele 1) – 3), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub 
sancţiunea decăderii. 

 
ARTICOLUL 4 

Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei 
de 31 martie 2020 și stinse în perioada 14 mai 2020 până la data 
depunerii cererii de anulare a obligaţiilor accesorii, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 
inclusiv 

Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 
inclusiv și stinse în perioada 14 mai 2020 până la data depunerii cererii de anulare a obligaţiilor 
accesorii, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite 
cumulativ și în mod corespunzător următoarele condiții: 
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, 
administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege (plată, 
compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripţie, dare în plată şi prin alte modalităţi 
prevăzute expres de lege), până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii 



cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale și 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 inclusiv; 
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii 
de anulare a accesoriilor inclusiv. 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 condiţiilor 
prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

 
ARTICOLUL 5 

Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei 
de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere 

1. Accesoriile aferente obligaţiilor principale datorate bugetului local, cu scadenţe anterioare 
datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei 
inspecţii fiscale în derulare la data aprobării HCL privind Procedura de acordare a anulării 
accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului 
local, se anulează, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de 
impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată care se 
stabileşte în funcţie de data comunicării deciziei, astfel: 
o dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, 
termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv; 
o dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din 
lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv. 
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la 
comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii. 
2. În sensul prezentului articol, prin inspecţie fiscală în derulare la data intrării în vigoare a 
HCL privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale 
restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, se înţelege acea inspecţie pentru care nu s-a 
comunicat persoanei controlate decizia de impunere până la data intrării în vigoare a HCL privind 
Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 
martie 2020 datorate bugetului local. 
3. Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, în situaţia inspecţiilor 
fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a HCL privind Procedura de acordare a 
anulării accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate 
bugetului local, în scopul acordării anulării prevazute la art. 3, organul fiscal ia în considerare 
declaraţiile recificative depuse de debitori până la data depunerii cererii de anulare a obligaţiilor 
accesorii aferente obligatiilor bugetare restante. 

 
ARTICOLUL 6 

Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante 
1. Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea accesoriilor  pot notifica organul fiscal 

local (ANEXA 3.1) cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de 
anulare a accesoriilor, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv (ANEXA 3.2). 

2. După primirea notificării, organul fiscal verifică dacă debitorul și-a îndeplinit 
obligațiile   declarative   până   la   data   depunerii   notificării,   efectuează   stingerile, 
compensările  și  orice  alte  operațiuni  necesare  în  vederea  stabilirii  cu  certitudine  a obligațiilor 
bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale potrivit art. 2- 5 din procedură. În 
cazul în care se constată că  debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, organul fiscal îl 
îndrumă potrivit art. 7 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
3. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal 
eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, care cuprinde toate obligațiile bugetare 
datorate bugetului local, pe care îl comunică debitorului. 
4. Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1): 
a) obligaţiile accesorii, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în 
vederea anulării. În acest caz, organul fiscal emite decizie de amânare la plata a obligaţiilor 



accesorii (ANEXA 3.3.) ; 
b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru 
obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a); 
c) obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data 
soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în 
cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor. 
5. Prevederile alin. (4) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii 
cererii de anulare a accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii potrivit art. (8) 
alin.1. 
6. Decizia de amânare la plată a accesoriilor îşi pierde valabilitatea în oricare din 
următoarele situaţii: 
a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor (ANEXA 3.5.) sau a 
deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor (ANEXA 3.4.); 

b) la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune 
cerere de anulare a accesoriilor. 
7. Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), accesoriile care 
pot fi anulate potrivit prezentei proceduri și care au fost stinse după data de 14 mai 2020 (data 
intrării în vigoare a OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale), se restituie potrivit Codului de 
procedură fiscală, numai dacă se depune cerere de anulare a accesoriilor până la data de 15 
decembrie 2020 inclusiv și s-a emis decizia de anulare a accesoriilor. 
8. În situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii începând cu data de 14 
mai 2020, ce pot face obiectul anulării, precum şi în cazul accesoriilor incluse în ratele de 
eşalonare cu termene de plată după data de 14 mai 2020 achitate odată cu plata ratei de 
eşalonare, se naşte dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de 
procedură fiscală. 

 
ARTICOLUL 7 

Efectele cu privire la popririle instituite de organul fiscal local 

1. Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, până la 
data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 5 din 
procedură şi au înfiinţate popriri la data aprobării HCL privind Procedura de acordare a anulării 
accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului 
local, 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. 6 
alin. (4) lit. a), din prezenta procedură; 
2. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru măsurile de executare silită prin 
poprire, dispuse, potrivit legii, în perioada 14 mai 2020 - 15 decembrie2020 inclusiv. 
3. În acest sens, organul de executare va emite către bănci o adresă de 
 suspendare temporară a executării silite prin poprire (ANEXA 3.6.), în care se specifică în 

mod clar suma care reprezintă accesoriile din adresa de înfiinţare a popririi. La această adresă se 
anexează decizia de amânare a accesoriilor, emisă de organul fiscal. 

 
ARTICOLUL8 

Cererea de anulare a accesoriilor 
1. Cererea de anulare a accesoriilor depusă potrivit prezentei proceduri, se 
soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii 
de anulare a accesoriilor. 
2. Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei proceduri în 
oricare din situaţiile prevăzute la art. 1-5, independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite condiţiile 
pentru acordarea anulării. 

 
 

ARTICOLUL 9 



Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată 
1. Debitorii care la data aprobării HCL privind Procedura de acordare a anulării 
accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului 
local, beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de  procedură  
fiscală,  precum  și  cei  care  obțin  eșalonarea  după  data  aprobării  HCL privind Procedura de 
acordare a anulării accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 
datorate bugetului local și până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia de anularea 
accesoriilor în condiţiile art. 3-5 din procedură. 
2. Debitorii care la data aprobării HCL privind Procedura de acordare a anulării 
accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului 
local, beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de  procedură  
fiscală,  precum  și  cei  care  obțin  eșalonarea  după  data  aprobării  HCL privind Procedura de 
acordare a anulării accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 
datorate bugetului local și până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia de anularea 
accesoriilor dacă eșalonarea la plată se finalizează până la 15 decembrie 2020 inclusiv. În acest 
caz, accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data aprobării HCL privind 
Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 
martie 2020 datorate bugetului local, achitate odată cu plata ratei de eșalonare, se restituie potrivit 
Codului de procedură fiscală. 
3. 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 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. 

 
ARTICOLUL 10 

Posibilitatea de contestare 
Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate formula 
contestație potrivit art. 268-281 din Codul de procedură fiscală. 

 
ARTICOLUL 11 

Menținerea valabilității facilităților fiscale 
Facilitățile fiscale prevăzute de prezenta procedură își mențin valabilitatea și în următoarele cazuri: 
 - în  cazul  desființării  actului  administrativ  fiscal  în  procedura  de  soluționare  a 
contestației chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal; 
 - în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală art. 5 alin (3) din  
procedură,  organul  fiscal  constată  existența  unor  obligații  bugetare  ce  nu  au  fost incluse în 
certificatul de atestare fiscală. 
Unde prezenta procedură nu dispune, se aplică prevederile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri 
fiscale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXA 3.1. 

 
 
Datele de identificare a contribuabilului P.J. Datele de identificare a contribuabilului P.F. 
Denumirea/Numele și prenumele                                  Denumirea/Numele și prenumele 
 

............................................................................. ............................................................................... 
Sediul social/Punct de lucru                   Domiciliul fiscal 
 

............................................................................. ................................................................................ 
Codul de identificare fiscală CNP 

.............................................................................                                                              ............................................................................... 

 

 
 

 

 

 

 

NOTIFICARE 

 
 

 
În conformitate cu art. XIII alin. (1) din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, vă notific că 

intenționez să beneficiez de anularea obligaţiilor accesorii datorate bugetului local, aferente obligațiilor 

de plată cu scadenţa până la 31.03.2020 inclusiv. 

 
 
 
 

 
                  Nume și Prenume 

 
 

……………………………………… 

(semnătura) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
*Menționăm  faptul  că  prelucrarea  datelor  furnizate  se  supune  Regulamentului  (UE)  679/2016,  dumneavoastră  având obligația de a 

asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie 

înstrăinate unui terț. 



ANEXA 3.2. 

 
 

Datele de identificare a contribuabilului P.J. Datele de identificare a contribuabilului P.F. 

Denumirea/Numele și prenumele Denumirea/Numele și prenumele 
................................................................... .................................................................... 

Sediul social/Punct de lucru Domiciliul fiscal 
.................................................................. .................................................................... 

  Codul de identificare fiscală CNP 
…………………………............................. 

                                                                                                                         ................................................................... 

 
 

CERERE* 
de anulare a obligaţiilor accesorii 

 
 

În conformitate cu OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale și H.C.L. Deta nr......../........ 

privind Procedura de acordare a anularii accesoriilor pentru obligatiile bugetare principale restante la 

31 martie 2020 datorate bugetului local, în vederea anulării unor obligații fiscale accesorii  administrate  

de  către  compartimentele  de  specialitate  ale  autorităților  administrației publice locale, solicit 

acordarea facilității prevăzute la art. XVII din aceeași ordonanță de     urgență. 

Precizez că sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile impuse de OUG 69/2020 și H.C.L. Deta 

nr......../........ privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare 

principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, respectiv: 

a) au fost achitate până la data depunerii cererii de anulare a obligaţiilor accesorii inclusiv, toate 

obligaţiile de plată bugetare principale, restante la 31 martie 2020 inclusiv; 

b) au fost achitate până la data depunerii cererii de anulare a obligaţiilor accesorii inclus iv, toate 

obligaţiile de plată bugetare principale și accesoriile aferente administrate de organul fiscal local 

cu termene de plată cuprinse între 01.04.2020 -15.12.2020 inclusiv; 

c) au fost depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a obligaţiilor 

accesorii; 

d) cererea este depusă în interiorul termenului prevăzut de art. IX litera d), din O.U.G. nr. 

69/2020. 

 

                   Nume și Prenume 
                                                               ………………… (semnătura) 

 

* 
cererea se depune pînă la 15 decembrie 2020 inclusiv 

*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se  supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră având obliga ția de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le 

utiliza numai în scopul declarat și de a lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț. 



ANEXA 3.3 
 
 

DECIZIE 
     de amânare a obligaţiilor accesorii 

 
 

Datele de identificare a contribuabilului P.J. Datele de identificare a contribuabilului P.F. 
Denumirea/Numele și prenumele  Denumirea/Numele și prenumele 
................................................................... .................................................................... 
Sediul social/Punct de lucru Domiciliul fiscal 
.................................................................. .................................................................... 
Codul de identificare fiscală CNP 
................................................................ ................................................................... 

 
 

În temeiul art. XIII din OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale si a H.C.L. nr......./.............privind 
Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 
martie 2020 datorate bugetului local, având în vedere notificarea înregistrată la organul fiscal sub nr. 
........./............., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile  prevăzute  de  OUG  69/2020  pentru  

modificarea  şi  completarea  Legii  nr.  227/2015 privind  Codul  fiscal,  precum  şi  pentru  instituirea  
unor  măsuri  fiscale  și  a  H.C.L. nr. 
........../.......privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale 
restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local, se emite următoarea decizie: 
Se acordă amânarea la plată până la data depunerii cererii de anulare a obligaţiilor accesorii aferente 

obligațiilor fiscale bugetare principale de plată la data de 31.03.2020 inclusiv, dar nu mai târziu de 
15.12.2020 inclusiv, în sumă totală de ............................................................... lei, reprezentând: 
 

Nr. 
crt. 

Tipul creanţei Obligaţii accesorii (100%)* 

1  .............. 

2  ............. 

3  ............. 

 TOTAL: ............. 

 

Împotriva  prezentei  decizii  se  poate  formula  contestație,  în  condițiile  Titlului  VIII  din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 
de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal 
emitent al deciziei. 
 
      Șef serviciu, 
….. ......................... 
 
                                                                                                                             Întocmit, 
                                                                                                                       ......................... 



ANEXA 3.4 
DECIZIE 

de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor accesorii 
 
 

Datele de identificare a contribuabilului P.J. Datele de identificare a contribuabilului P.F. 
Denumirea/Numele și prenumele  Denumirea/Numele și prenumele 
................................................................... .................................................................... 
Sediul social/Punct de lucru Domiciliul fiscal 
.................................................................. .................................................................... 
Codul de identificare fiscala CNP 
.................................................................. .................................................................... 

 
 

În temeiul art. XV din OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

precum şi  pentru instituirea unor  măsuri  și  ale  HCL   nr. ......./ ............................................................. privind 

Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 
datorate bugetului local; 

Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ................din data de .................., înregistrată la 

Primăria Deta sub nr. ................... din data de ............................... , precum și Certificatul de atestare fiscală nr. 
................... din data de ......................... ; 

Luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în HCL   nr. ............./  .................................... , 
privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 

2020 datorate bugetului local; 
se respinge cererea de anulare a obligaţiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 

31.03.2020 inclusiv. 

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor accesorii: 
.......................................................................................................................... ................................................ 

Temeiul de drept: 

............................................................................................................................. ................................ 
Mențiuni privind audierea contribuabilului: 
............................................................................................................................. ................................ 

 

Împotriva  prezentei  decizii  se  poate  formula  contestație,  în  condițiile  Titlului  VIII  din  Legea 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. 

Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 

 

 

             Șef serviciu, 

          ......................... 

                                                                                                                                           Întocmit, 
                                                                                                                                   . ......................... 



ANEXA 3.5 

DECIZIE 

de anulare a obligaţiilor accesorii 
 
 
 
 

 

Datele de identificare a contribuabilului P.J. Datele de identificare a contribuabilului P.F. 
Denumirea/Numele și prenumele  Denumirea/Numele și prenumele 
................................................................... .................................................................... 
Sediul social/Punct de lucru Domiciliul fiscal 
.................................................................. .................................................................... 
Codul de identificare fiscala CNP 
............................................................... ..................................................................... 

 
 

În temeiul art. IX din OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale HCL  nr......../.......... privind Procedura de 
acordare a anularii accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 
datorate bugetului local, se emite următoarea decizie: 
 
Se anulează obligații accesorii în suma de ....................,  aferente obligațiilor bugetare principale 
datorate bugetului local, restante la data de 31 martie 2020, inclusiv. 
 
Împotriva  prezentei  decizii  se  poate  formula  contestație,  în  condițiile Titlului  VIII  din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comun icării,  sub  
sancțiunea  decăderii.  Contesația  se  depune  la  organul  fiscal  emitent  al deciziei. 

 
 
 

    Șef serviciu,  

… ......................... 
                                                                                                                           Întocmit, 
                                                                                                                       ......................... 



ANEXA 3.6 
 
 
 

Către: 

 
Banca.................................................................................... 
Adresa: ....................................................................... 
 

Referitor la: 

 
 
Datele de identificare a contribuabilului P.J. Datele de identificare a 
contribuabilului P.F. Denumirea/Numele și prenumele  Denumirea/Numele și 
prenumele 

................................................................... ....................... ............................................. 
Sediul social/Punct de lucru Domiciliul fiscal 
.................................................................. ............................ ........................................ 
Codul de identificare fiscala CNP 
.................................................................. …………………......................................... 

 
 

Având în vedere: 

 art. XIV din OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri 
fiscale; 

 H.C.L.  nr. ............... /2020, privind Procedura de acordare a anulării accesoriilor 
pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local; 

 adresa de înființare a popririi nr. ................../  ....................... , 
 

Vă notificăm suspendarea temporară a executării silite prin poprire, pentru adresa de înființare a 

popririi nr. ......./...... înregistrată la Primăria Deta sub nr. ................/....., asupra conturilor 
bancare ale debitorului, în ceea ce privesc accesoriile, amânate la plată conform Deciziei de 
amânare a obligaţiilor accesorii nr. ......./........; suma pentru care vă solicităm suspendarea 
temporară a executării silite prin poprire este în cuantum de ................., și reprezintă accesorii 
aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local, restante la 31.03.2020 inclusiv. 
Suspendarea executării silite prin poprire este valabilă până la finalizarea cererii de anulare a 
obligațiilor accesorii, dată la care organul fiscal local va emite o notificare în acest sens. 

 
 

            Șef serviciu, 
          .........................                                                                               întocmit, 
                                                                                                         ........................... 
î  
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