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                       ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind instituirea facilității fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 

principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local de către 

contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Valea lui Mihai și 
aprobarea Procedurii de acordare a facilității fiscale 

 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, nr. 19/P.H. 

din 22 octombrie 2019, avizat de Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-

financiare din cadrul Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, nr. 4536 din 21 octombrie 

2019 privind instituirea facilității fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 

bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului 

local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Valea lui 

Mihai și aprobarea Procedurii de acordare a facilității fiscale, 

- Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanţe din aparatul 

de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.4537/22 octombrie 2019, 

- prevederile Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal, Titlul IX – Impozite şi taxe 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.207/2015 - Codul de Procedură Fiscală; 

- prevederile art.32 din Ordonanța nr.6/2019 privind instituirea unor 

facilități fiscale,  

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică – republicată şi faptul că nu au fost depuse propuneri, sugestii sau 

opinii cu privire la proiectul de hotărâre, 

În baza art.129 alin.(2) lit. b, alin.(4) lit. c, art.139 alin.(3) lit. c și art.196 

alin.(1) lit. a
 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Se aprobă instituirea facilității fiscale de anulare a accesoriilor aferente 

obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, 

datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a 

U.A.T. Orașul Valea lui Mihai. 
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Art.2: (1) Se aprobă Procedura de acordare a facilității fiscale de anulare a 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 

2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-

teritorială a U.A.T. Orașul Valea lui Mihai, prevăzută în Anexa - care face parte 

integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

(2) Procedura prevăzută la alin.(1) se aplică de la data adoptării hotărârii până 

la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, data limită de depunere a cererii, sub sancțiunea 

decăderii, termenul de soluționare a solicitării de către organul fiscal local fiind 31 

decembrie 2019. 

(3) Valoarea totală estimată a facilității (accesorii susceptibile de anulare) care 

poate fi acordată în cadrul procedurii, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 

cca. 1.153,00 mii lei, din care: 

- pentru persoane fizice:    cca 516,00 mii lei, 

- pentru persoane juridice: cca 637,00 mii lei. 

 

Art.3: Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează Primarul Orașului Valea lui Mihai, prin Biroul buget - contabilitate, 

finanțe. 

 

Art.4:  Prezenta hotărâre, se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;  

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai;  

 Biroul Buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al 

Primarului Oraşului Valea lui Mihai; 

 se aduce la cunoștință publică pe site-ul www.valealuimihai.ro;  

 la dosar. 

 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

              Torda Imre-Istvan     

                                                     

                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                                  
                 SECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                           Todor Maria    

 

 

 

 

 

Nr.92 din 28 noiembrie 2019   
Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 15 

Hotărârea a fost adoptată cu:   11 voturi PENTRU 

                             4  ABŢINERI * 

 

 

 

* Potrivit art.139 alin.(10) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ: „Abţinerile se numără la   

voturile împotrivă”          

http://www.valealuimihai.ro/
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI     ANEXĂ 

              VALEA LUI MIHAI         la Hotărârea nr.92/28 noiembrie 2019 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

P R O C E D U R Ă  
privind instituirea facilității fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 

principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local de către 

contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a U.A.T. Orașul Valea lui Mihai 

 

 

 

 

1. Dispoziții generale  

(1) Prezenta procedură se aplică pentru contribuabilii - persoane juridice, 

persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică - care la data de 31 decembrie 

2018 inclusiv, au obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal 

local al Orașului Valea lui Mihai, sub un milion lei.  

(2) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ teritorială a U.A.T. 

Orașul Valea lui Mihai și va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local al Oraşului 

Valea lui Mihai.  

 

2. Obiectivul și scopul procedurii 

Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata 

obligațiilor fiscale, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea arieratelor la bugetul 

local, precum și de respectare a principiului egalității de tratament, respectiv stabilirea 

în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale, 

atât în cazul persoanelor juridice cât și al persoanelor fizice și a celor asimilate acestora.  

 

3. Durata aplicării procedurii  

Prezenta procedură se aplică de la data aprobării hotărârii de către Consiliul 

Local alo Oraşului Valea lui Mihai până la data de 15 decembrie 2019 (data limită de 

depunere a cererii sub sancțiunea decăderii), termenul de soluționare de către organul 

fiscal a cererilor depuse în termen fiind 31 decembrie 2019.  

 

4. Condiții de eligibilitate a procedurii  

(1) Procedura vizează anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 

principale restante la 31 decembrie 2018, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 

condiții:  

a. toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 

inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice 

modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 

inclusiv;  
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b. 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 local;  

c. contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor după 

îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a - b dar 

nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.  

(2) Prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se 

înţeleg: 

a. obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de 

plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv; 

b. diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de 

impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar 

dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 

156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală; 

c. alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit 

legii şi existente în evidenţa organului fiscal local al Orașului Valea lui 

Mihai în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. 

(3) Categorii de obligații de plată accesorii care  pot face obiectul facilităţilor 

fiscale sunt următoarele: 

a. dobânzi/majorări de întârziere; 

b. penalităţi de întârziere/penalităţi de nedeclarare/penalităţi; 

c. orice alte obligaţii de plată accesorii. 

5. Modalitatea de implementare a procedurii  

(1) Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către contribuabili, în 

baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la 

prezenta procedură. 

(2) Cererea de anulare a accesoriilor va fi analizată în termen de 5 zile de la 

data înregistrării la registratura Primăriei Oraşului Valea lui Mihai. În urma analizei 

efectuate, se va întocmi un referat de către Biroul buget-contabilitate, finanțe, care va fi 

supus spre aprobare Primarului orașului Valea lui Mihai. În baza referatului de 

acordare/neacordare, se va emite decizia privind acordarea/neacordarea facilității, 

conform modelului prevăzut în Anexa nr.2  Anexa nr.3 la prezenta procedură.  

(3) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde: 

a. datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi 

prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului 

fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de 

identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-

mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare 

înregistrate fiscal, potrivit legii; 

b. obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plată accesorii 

prevăzute la pct.4 alin. (3) din prezenta Procedură, cu precizarea 

facilităţilor fiscale solicitate, prevăzute la art. 24-27 din Ordonanţa 

nr. 6/2019; 

c. data şi semnătura reprezentantului legal. 

file:///C:/Users/Benkovits%20Angela/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp135076/00171868.htm
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(4) Operarea efectivă a facilităților acordate se va efectua în baza deciziei de 

anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului local a orașului Valea lui 

Mihai pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta procedură, după care 

vor fi scăzute din evidențele fiscale, despre acest lucru fiind înștiințat contribuabilul 

care a depus cererea;  

(5) Biroul buget-contabilitate, finanțe, verifică îndeplinirea condiției privind 

achitarea integrală a obligațiilor bugetare, precum și respectarea oricărei alte prevederi a 

prezentei proceduri; 

(6) În cazul în care contribuabilul nu este eligibil raportat la condițiile 

prezentei proceduri, Biroul buget-contabilitate, finanțe îi comunică Decizia de 

neacordare a facilităților fiscale. 

6. Dispoziții finale 

(1) Decizia de acordare/ neacordare a facilităților fiscale poate fi contestată de 

contribuabil la Biroul buget-contabilitate, finanțe, în baza art. 270 din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Soluționarea contestațiilor se face cu 

respectarea Titlului VIII - Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor 

administrative fiscale din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

(2) Anexele nr.1, nr.2 și nr.3 fac parte integrantă din prezenta Procedură.  

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

              Torda Imre-Istvan     

                                                    

 

                                                 

 

                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                                  

         ECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                           Todor Maria    
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                                                                                              Anexa nr. 1 

                                                                                             la Procedură  

 

 

 

 

CERERE DE ANULARE 
a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 

2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială 

a U.A.T Orașul Valea lui Mihai 

 

 

A. Date de identificare ale contribuabilului 

Cod de identificare fiscală ................................................. 

Denumirea/Numele şi prenumele ............................................................................... 

Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul ..............................................................., localitatea 

........................................................., str. ...................................................... nr. ........., bl. 

......., sc. ......, ap. ........,telefon ..........................................., fax ................................, e-

mail......................................................................................... 

Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare ..................................................... 

 

B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului 

fiscal 

Denumirea/Numele şi prenumele ................................... 

Adresa ............................................................................ 

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

 

C. Obiectul cererii 

Subsemnata/ul ..................................................................., în calitate de 

reprezentant legal al ........................................................... solicit prin prezenta anularea 

sumei de ................................... reprezentând obligaţii de plată accesorii (dobânzi, 

majorări de întârziere, penalităţi de întârziere, penalităţi de nedeclarare, penalităţi, orice 

alte obligaţii de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului 

nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. 

 

 

 

 

Semnătura: 

 

Data:  

 

 

 

 

 

                                                                                                

file:///C:/Users/Benkovits%20Angela/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp/00203185.htm
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                                                                                              Anexa nr. 2 

                                                                                      la Procedură 

 

UAT ORAȘ VALEA LUI MIHAI       APROB, 
Biroul buget-contabilitate, finanțe      PRIMAR, 

Calea Revoluției, nr.2                       Nyako Iozsef 

Localitatea: Valea lui Mihai, județul: Bihor 

Tel. 0259/355216; Fax. 0259/355933 

 

 

DECIZIE DE ANULARE A MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE 

 

nr. ____ din data _________________ 

 

A.Date de identificare ale contribuabilului 

Cod de identificare fiscală ................................................. 

Denumirea/Numele şi prenumele ............................................................................... 

Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul ..............................................................., localitatea 

........................................................., str. ...................................................... nr. ........., bl. 

......., sc. ......, ap. ........,telefon ..........................................., fax ................................, e-

mail......................................................................................... 

Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare ..................................................... 

B.Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului 

fiscal 

Denumirea/Numele şi prenumele ................................... 

Adresa ............................................................................ 

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

Având în vedere: 

Cererea nr. ................... din data de ......................; 

Prevederile Ordonanței nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale; 

Prevederile H.C.L. nr. .................../......................... 

Se aprobă cererea pentru acordarea scutirii de la plata accesoriilor aferente 

obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate 

bugetului local al orașului Valea lui Mihai, reprezentând: 

- lei - 

Tip creanță Suma Accesorii 

   

   

   

TOTAL   

Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta Decizie se poate face contestație, 

care se depune, în termen de 45 zile de la data comunicării, la registratura U.A.T. Orașul 

Valea lui Mihai, conform art. 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală,sub sancțiunea decăderii. 

 

    Șef Birou,         Întocmit, 
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                                                                                              Anexa nr. 3 

                                                                                        la Procedură 

 

UAT ORAȘ VALEA LUI MIHAI       APROB, 
Biroul buget-contabilitate, finanțe      PRIMAR, 

Calea Revoluției, nr.2              Nyako Iozsef 

Localitatea: Valea lui Mihai, județul: Bihor 

Tel. 0259/355216; Fax. 0259/355933 

 

DECIZIE DE RESPINGERE  

A CERERII DE ANULARE A MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE 

nr. ____din data _________________ 

 

A. Date de identificare ale contribuabilului 

Cod de identificare fiscală ................................................. 

Denumirea/Numele şi prenumele ............................................................................... 

Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul ..............................................................., localitatea 

........................................................., str. ...................................................... nr. ........., bl. 

......., sc. ......, ap. ........,telefon ..........................................., fax ................................, e-

mail......................................................................................... 

Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare ..................................................... 

 

B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/ 

reprezentantului fiscal 

Denumirea/Numele şi prenumele ................................... 

Adresa ............................................................................ 

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

Având în vedere: 

Cererea nr. ................... din data de ......................; 

Prevederile Ordonanței nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale; 

Prevederile H.C.L. nr. .................../......................... 

Se respinge cererea pentru acordarea scutirii de la plata accesoriilor aferente 

obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate 

bugetului local al orașului Valea lui Mihai, reprezentând: 

Tip creanță Suma – lei - Accesorii 

   

TOTAL   

Motivul pentru care se respinge cererea de acordare a anulării majorărilor de 

întârziere: ................................................................................................................... 

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

Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta Decizie se poate face contestație, 

care se depune, în termen de 45 zile de la data comunicării, la registratura UAT Orașul 

Valea lui Mihai, conform art. 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală,sub sancțiunea decăderii. 

 

    Șef Birou,         Întocmit, 


