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H O T Ă R Â R E 
privind instituirea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare 

pe clădiri, la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public pentru durata 

stării de urgenţă decretate în anul 2020, precum şi de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 

bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 

contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Orașul Valea lui Mihai, precum și 

aprobarea Procedurilor de acordare a facilităților fiscale 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai privind 

instituirea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe 

clădiri, la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public pentru 

durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, precum și de anulare a accesoriilor 

aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, 

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

UAT Orașul Valea lui Mihai, precum și aprobarea Procedurilor de acordare a 

facilităților fiscale, nr.34/09 iulie 2020, avizat de Comisia pentru agricultură şi activităţi 

economico-financiare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

- Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.3664 din 07 

iulie 2020, 

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

de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.3711 din 09 iulie 2020, 

- prevederile O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.277/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, 

 art. V - Acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri 

sau a taxei lunare pe clădiri  

 art. VI - Acordarea unor facilități la plata taxei şi a chiriei datorate 

pentru ocuparea domeniului public  

 Capitolul II: – Anularea unor obligaţii accesorii,   art. XVII: Anularea 

accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 

2020 datorate bugetelor locale, 

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

administraţia publică, republicată, precum şi faptul că nu au fost depuse propuneri, 

sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre, 
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În baza art. 129 alin.(1), alin. (4) lit. c şi 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, pentru durata stării de urgenţă instituită pe teritoriul 

României, reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 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, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-

CoV-2, 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.  

 

Art.2: Se aprobă, pentru durata stării de urgenţă instituită pe teritoriul 

României, 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 UAT Oraşul Valea lui Mihai, după caz, dacă în 

perioada în care s-as instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei 

coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi 

întrerupă total activitatea economică. 

 

Art.3: Se aproba Procedura de acordare a facilităţilor fiscale descrise la art. 1 

și art. 2, prevăzută Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se 

aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 15 septembrie 

2020 inclusiv (data limită de depunere a cererilor de acordare a facilităților sub 

sancțiunea decăderii), termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse 

fiind 30 septembrie 2020. 

 

Art.4: (1) Se aprobă, pentru durata stării de urgenţă instituită pe teritoriul 

României, scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de 

către utilizatorii suprafeţelor care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă 

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.  
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(2) Procedura de acordare a facilităţii prevăzută la alin. (1) este prevăzută în 

Anexa nr.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv (data limită de 

depunere a cererilor de acordare a facilităților sub sancțiunea decăderii), termenul de 

soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse fiind 30 septembrie 2020. 

  
Art.5: Se aprobă instituirea facilităților fiscale de anulare a  accesoriilor 

aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, 

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

Oraşului Valea lui Mihai. 

 

Art.6: Se aproba procedura de acordare a facilităţilor fiscale prevăzute la art. 

5, prevăzută în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică 

de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până la data de 15 decembrie 2020 

inclusiv (data limită de depunere a cererii de anulare sub sancțiunea decăderii), termenul 

de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse fiind 31 decembrie 2020. 

 

Art.7: Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Primarul 

Oraşului Valea lui Mihai, prin Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de 

specialitate. 

 

Art.8: 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 publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro     

 la dosar.   

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate:                                 

              Karsai József-Attila                                  SECRETARUL GENERAL 

                                 AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                           Todor Maria    
 

 

Nr.57 din 10 august 2020   

Consilieri locali în funcţie:  17 

Consilieri locali prezenţi:  17 

Hotărârea a fost adoptată cu: 17 voturi PENTRU 

                                0 voturi ÎMPOTRIVĂ  
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                                                                                           ANEXA nr.1  
                                                                                                           la Hotărârea nr.57/10 august 2020 

 

 

 

P R O C E D U R A 
privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe 

clădiri pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, pentru contribuabilii de pe raza 

administrativ-teritorială a Oraşului Valea lui Mihai 

 

 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE: 

(1) Prezenta procedură se aplică pentru durata stării de urgenţă decretate în 

anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit 

art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Acordarea facilităților se va face doar pentru impozitul/taxa pe clădiri 

aferente duratei stării de urgenţă decretate în anul 2020 (16 martie 2020-14 mai 2020). 

(3) Starea de urgență a fost instituită pe teritoriul României începând cu data 

de 16 martie 2020 prin Decretul nr.195/2020 emis de către Președintele României și a 

fost prelungită până la data de 14 mai 2020 prin Decretul nr.240/2020 emis de către 

Președintele României. 

(4) În categoria clădirilor nerezidențiale sunt incluse acele clădiri care sunt 

folosite pentru activități administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultură, de 

educație, financiar-bancare, industriale, de sănătate, sociale, sportive, turistice, precum 

și activități similare, indiferent de utilizare și/sau denumire, fără ca aceasta să intre în 

categoria clădirilor rezidențiale.  

(5) Activitatea economică se referă la orice activitate care constă în furnizarea 

de bunuri, servicii și lucrări pe o piață și cuprinde activitățile de producție, comerț sau 

prestări de servicii, inclusiv activitățile extractive, agricole și activitățile profesiilor 

liberale sau asimilate acestora. În cazul instituțiilor publice, așa cum sunt definite de 

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv în cazul instituțiilor publice locale, așa cum sunt definite de Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, nu 

sunt considerate activități economice acele activități care asigură îndeplinirea scopului 

pentru care au fost create aceste instituții 

(6)  Prin acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri 

sau a taxei lunare pe clădiri, aferente duratei stării de urgenţă decretate în anul 

2020 (16 martie 2020 – 14 mai 2020), pentru contribuabilii de pe raza 

administrativ-teritorială a Oraşului Valea lui Mihai, se înțelege: 
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a)  reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 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, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-

CoV-2, 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 proprietatea 

publică sau privată a statului ori a UAT Oraşul Valea lui Mihai, după caz, dacă, în 

perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei 

coronavirusului SARSCoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi 

întrerupă total activitatea economică; 

(7) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ–teritorială a Oraşului 

Valea lui Mihai şi va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local al oraşului Valea lui 

Mihai. 

II. OBIECTIVUL ŞI SCOPUL PROCEDURII: Este determinat de 

necesitatea sprijinirii contribuabililor care şi-au întrerupt activitatea ca urmare a 

instituirii stării de urgenţă, generând un blocaj financiar la nivelul acestora, cu 

consecinţe negative atât în ceea ce priveşte desfăşurarea pe viitor a activităţii, cât şi 

acumularea de noi datorii de către aceștia  la bugetul local. 

III. DURATA ȘI CONDIȚIILE APLICĂRII PROCEDURII 

(1) Prezenta procedură se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii până 

la data de 15 septembrie 2020 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea 

decăderii), termenul de soluționare de către organul fiscal  a cererilor depuse în termen 

fiind 30 septembrie 2020 

(2) Reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de  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, ca urmare a 

efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, 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, 
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Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a 

activităţii economice, se acordă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții 

cumulative: 

a) clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau 

juridice, sunt 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; 

b) în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă (16 martie 2020 – 14 

mai 2020), ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, 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; 

c) proprietarii clădirilor, folosite pentru activitatea economică proprie a 

acestora, depun la Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al 

Primarului Oraşului Valea lui Mihai, până la data de 15 septembrie 2020, o cerere de 

acordare a reducerii – prevăzută în ANEXA nr.1a la prezenta procedură, însoţită de o 

declaraţie pe propria răspundere – prevăzută în ANEXA nr.1b la prezenta procedură, în 

care 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 cerere o copie a certificatului pentru situaţii 

de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. 

d) proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru 

desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe 

perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, depun la Biroul buget-contabilitate, 

finanţe din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai până la data 

de 15 septembrie 2020 cererea de acordare a reducerii însoţită de: 

 o declaraţie pe propria răspundere din care trebuie să reiasă că aceştia se 

regăsesc concomitent în următoarele situaţii:  

 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 și  

 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. 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 este afectată de întreruperea totală 

şi/sau parţială a activităţii acestora la data de 14 mai 2020. 

mailto:primaria.valealuimihai@cjbihor.ro
http://www.valealuimihai.ro/
http://www.ermihalyfalva.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

VALEA LUI MIHAI 

  

7 
Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, Calea Revoluţiei nr. 2 cod:415700 

Tel: 0040259355216   Fax: 0040259355933 

E-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro 

http://www.valealuimihai.ro, www.ermihalyfalva.ro 

 

 

 declaraţiile pe propria răspundere a utilizatorilor 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. 

(3) Scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către 

concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei 

clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a U.A.T. Oraşul Valea lui 

Mihai, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca 

urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARSCoV-2, utilizatorii clădirilor au 

fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică, se acordă 

dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:  

a) clădirile proprietatea publică sau privată a statului ori ale U.A.T. Oraşul 

Valea lui Mihai, sunt folosite pentru activitate economică de către concesionari, locatari, 

titularii dreptului de administrare sau de folosinţă; 

b) în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă (16 martie 2020 – 14 

mai 2020), ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii 

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

c) concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a 

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

teritoriale, depun până la data de 15 septembrie 2020, la Biroul buget-contabilitate, 

finanţe din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, o cerere de 

acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, în care vor menţiona 

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

pe perioada instituirii stării de urgenţă. 
 

IV. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE ȘI IMPLEMENTAREA  

PROCEDURII 
 

(1) Persoanele fizice și juridice care intenționează să beneficieze de facilităţile 

la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, aferente duratei stării 

de urgenţă decretate în anul 2020 (16 martie 2020 – 14.05.2020), trebuie să depună o 

cererea însoțită de documentele justificative prevăzute la titlul III alin.(2) lit. c - d, 

respectiv alin.(3) lit. c, după caz, până cel mai târziu la data de 15 septembrie 2020 

inclusiv, sub sancțiunea decăderii.  

(2) După primirea cererii prevăzute la alin. (1), compartimentul impozite şi 

taxe din cadrul Biroului buget-contabilitate, finanţe verifică existența condițiilor 

cumulative pentru acordarea facilităţilor la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei 

lunare pe clădiri prevăzute la titlul III alin. (2), respectiv alin.(3), după caz. 

(3) Cererea de acordare a facilității fiscale se soluționează prin decizie de 

admitere sau, după caz, decizie de respingere a cererii. 
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(4) Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri 

se poate formula contestație potrivit prevederilor art. 268-281 din Codul de procedură 

fiscală. 
 

V. DISPOZIȚII FINALE 
 

(1) Organele de specialitate ale Biroului buget-contabilitate, finanţe din 

aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, cu atribuții în 

administrarea creanțelor bugetare locale verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor 

prevăzute de prezenta procedură.  

(2) Impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere şi 

a bonificaţiei de 10% prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin Hotărârea 

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai nr.39/2019, asupra impozitului anual 

datorat pentru anul 2020. 

(3) În cazul în care persoanele prevăzute la titlul 1 alin. (6) lit. a, au achitat 

impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parţial, până la primul 

termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de 

a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4) În cazul în care persoanele prevăzute la titlul 1 alin. (6) lit. b, au achitat 

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

acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, 

în conformitate cu prevederile 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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                                                                                                 ANEXA  nr.1a  

                                                                               la PROCEDURĂ 
 

Denumirea/Numele și prenumele ____________________  

Sediul social/Punct de lucru  ____________________  

Codul de identificare fiscală  ____________________  

 

 

 

C E R E R E  

 

 

Conform prevederilor 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. ......................, solicit:  

1. Reducerea impozitului pe clădiri, pe durata stării de urgență, cu o cota de 

50 % pentru imobilul situat în Valea lui Mihai, str. ____________________ nr.___, bl. 

___, ap. ___, judeţul Bihor aflat în proprietatea _____________________________ 

folosit pentru activitatea economică proprie, întrucât pe perioada stării de urgență s-a 

întrerupt total/parțial activitatea conform (act normativ) _________________________ 

 

2. Reducerea impozitului pe clădiri, pe durata stării de urgență, cu o cota de 

50 % pentru imobilul situat în Valea lui Mihai, str. ____________________ nr.___, bl. 

___, ap. ___, judeţul Bihor, aflat în proprietatea ______________________________ 

dat în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau alt tip de contract pentru 

desfășurarea unor activități economice către __________________________________, 

întrucât pe perioada stării de urgență s-a întrerupt total/parțial activitatea conform 

________________________ declar următoarele:  

o am renunțat la cel putin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, 

redevenței sau alta formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor 

contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;  

o cel putin 50% din suprafețele totale deținute și afectate de activitațile 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. * 
 

 

*(Persoana fizică/ persoana juridică a procedat la verificare dacă cel puțin 50% din 

suprafața totală deținută și data în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte 

persoane fizice sau juridice a fost afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la 

data de 14 mai 2020). 

mailto:primaria.valealuimihai@cjbihor.ro
http://www.valealuimihai.ro/
http://www.ermihalyfalva.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

VALEA LUI MIHAI 

  

10 
Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, Calea Revoluţiei nr. 2 cod:415700 

Tel: 0040259355216   Fax: 0040259355933 

E-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro 

http://www.valealuimihai.ro, www.ermihalyfalva.ro 

 

 

 

 

 

3. Scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorată în calitate de 

concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă clădirii situată 

în Oraşul Valea lui Mihai  str. ____________________ nr.___, bl. ___, ap. ___, judeţul 

Bihor, proprietatea publică/privată a statului /proprietate a U.A.T. Oraşul Valea lui 

Mihai dat în folosință printr-un contract de închiriere/comodat/alt tip de contract pentru 

desfășurarea unor activități economice către __________________________________, 

întrucât în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă (16 martie 2020 – 14 mai 

2020), ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, am fost obligat, 

potrivit legii, să întrerup total activitatea economică.  

 

Pentru întreruperea parțială a activității anexez/nu anexez certificatul pentru 

situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.  

 

 

 

Nume și Prenume ____________________                      Data ____________________ 

 

(semnătura)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cererea se va depune la Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului 

Oraşului Valea lui Mihai, până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv.  
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                                                                                             ANEXA  nr.1b  

                                                                                            la PROCEDURĂ 

 

 

Denumirea/Numele și prenumele _____________________  

Sediul social/Punct de lucru   _____________________  

Codul de identificare fiscală   _____________________  

 

 

 

 

D E C L A R A Ț I E 
 

 

Conform prevederilor 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. ____/2020, 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 economică proprie conform (act normativ) 

_____________________ desfășurată în imobilul situat în Valea lui Mihai, str. 

_________________ nr. ___ bl. ___, ap. ___, jud. Bihor, proprietatea 

_______________________ sau concesionat/închiriat/dat în administrare/folosință, de 

către ____________________  pentru desfășurarea activității economice. 

 

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)  

 

Data:  
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                                                                                     ANEXA nr.2  
                                                                                                    la Hotărârea nr.57/10 august 2020 

 

 

P R O C E D U R Ă 
privind acordarea unor facilități fiscale la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor 

publice pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, pentru utilizatorii de pe raza 

administrativ-teritorială a Oraşului Valea lui Mihai 
 

 

1. Scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pe 

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, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea 

de urgenţă, utilizatorii - persoanele fizice sau juridice suprafețelor de teren au fost 

obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau dețin certficatul de 

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

certifica intreruperea partiala a activitatii economice.  

Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxelor de folosință pe durata stării 

de urgenţă, utilizatorii au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să 

depună la Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului 

Oraşului Valea lui Mihai, o cerere de acordare a scutirii prevăzută în ANEXA nr. 2a, 

însoţită de o declaraţie pe propria răspundere ANEXA nr. 2.b, care fac parte integrantă 

din prezenta Procedură.  

În declaraţia pe propria răspundere 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 utilizare temporară a locurilor publice  a 

suprafețelor încheiate cu persoane fizice/juridice care au încheiate la rândul lor 

contracte de închiriere/comodat sau alt tip de contract pentru spațiu cu alte persoane 

fizice sau juridice și aceștia din urmă sunt utilizatorii de fapt ai terenului, titularul 

contractului de utilizare teren, pentru a beneficia de scutire la plata taxei folosință teren, 

cale de acces - activitate economică trebuie să depună următoarele documente:  

 cerere de acordare a scutirii prezentată de titularul contractului de utilizare teren/ 

cale de acces, prevăzută în  ANEXA nr.2a la prezenta Procedură;  

 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 

prevăzută ANEXA nr.2.b la prezenta Procedură. 
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                                                                                             ANEXA nr.2a  

                                                                                                       la Procedură  

 

Denumirea/Numele și prenumele _______________________ 

Domiciliu/Sediul social/Punct de lucru ___________________ 

Codul numeric personal/Codul de identificare fiscală __________ 

 

 

 

 

 

C E R E R E
1 

privind scutirea de la plata taxei pentru utilizarea 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. ____/2020, solicit scutirea taxei de utilizare teren ____________________ 

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

desfașurată de către __________________________________ conform (act normativ) 

_________________________ la imobilul situat în Valea lui Mihai, str. ____________ 

nr. ____, jud. Bihor. 

Menționez că dețin contractul de _______________ nr. _____/__________ 

prelungit prin actul adițional nr. ___/______ și obiectul de activitate la spațiul/terenul 

situat în Valea lui Mihai, ______________________________ a fost _______________  

Pentru întreruperea parțială/totală 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 Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al 

Primarului Oraşului Valea lui Mihai, până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv.    
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                                                                ANEXA nr.2b  

                                                                                               la Procedură  

 

Denumirea/Numele și prenumele _______________________ 

Domiciliu/Sediul social/Punct de lucru ___________________ 

Codul numeric personal/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. ____ /2020, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din 

Codul penal privind falsul în declarații, faptul că pe perioada stării de urgență s-a 

intrerupt total/parțial activitatea conform (act normativ) ________________________ 

la imobilul situat în Valea lui Mihai, str. ____________________ nr.___ .  

Pentru întreruperea parțială/totală a activității anexez/nu anexez certificatul 

pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de 

Afaceri.  

 

 

 

Nume și Prenume  

______________ 

_________________ 

(semnătura)  

Data:  
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                                                                                                ANEXA nr.3 
                                                                                                la Hotărâre nr.57/10 august 2020 

 

 
 

P R O C E D U R Ă 
de  anulare a  accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 marte 

2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială 

a Oraşului Valea lui Mihai Judeţul Bihor 

 

 

Art.1: Dispoziţii generale 

(1) Prezenta procedură se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi 

persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi 

fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod 

independent sau exercită profesii libere. 

(2) Prin hotărârea Consiliului Local de stabilire a facilităţilor fiscale de anulare a 

accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, se aprobă şi 

procedura de anulare a accesoriilor. 

(3) 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/termenul de plată 

până la 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile fiscale principale 

scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 

29/2020 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 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi diferenţele de obligaţii 

bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 

martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal local prin decizie de 

impunere emisă şi comunicată până la data intrării în vigoare a O.U.G nr. 

69/2020, 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; 
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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.  

(4) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la data de 31 martie 2020 

inclusiv: 

a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi 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. 

(5) Sunt considerate restante la 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată 

care la această dată, se află în situația prevăzută la alin. (4), 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.  

(6) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (4) 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.  

(7) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a Oraşului 

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

Mihai, judeţul Bihor 

 

Art.2: Obiectivul şi scopul procedurii: Este determinat de stimularea 

conformării contribuabililor la plata obligaţiilor fiscale, revitalizarea și evitarea 

deschiderii procedurii insolvenței, maximizarea încasărilor bugetare şi diminuarea 

arieratelor la bugetul local, precum şi de respectarea principiului egalității de tratament, 

respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a 

facilităţilor fiscale, atât în cazul persoanelor juridice angajate sau nu  în activităţi 

comerciale, cât şi al persoanelor fizice şi a celor asimilate acestora. 

 

Art.3: Durata și condițiile aplicării procedurii 
 

(1) Prezenta procedură se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii până la 

data de 15 decembrie 2020 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea 

decăderii), termenul de soluționare de către organul fiscal  a cererilor depuse în termen 

fiind 25 decembrie 2020. 
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(2) Procedura vizează anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 

principale restante la data de 31 martie 2020, dacă sunt îndeplinite cumulativ 

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 art.22 din Legea nr. 207/2015 – Codul de procedură fiscală, 

cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de 

anulare a accesoriilor inclusiv; 

b. sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art.22 din Legea nr. 

207/2015 – Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, 

toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul 

fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi 

data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 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 în 

mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a-c, dar nu mai târziu de 

data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.  

 

Art.4: 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 art. 22 din Legea 

nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data 

depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

c. sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. IX lit. 

b-d. din O.U.G. nr.69/2020. 
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Art.5: Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu 

scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere 

(1) Dobânzile, penalitățile și toate 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 Procedurii 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 art.22 din 

Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la 

termenul de plată prevăzut la art.156 alin.(1) din aceeaşi lege, 

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 prezentei Proceduri, se înţelege acea inspecţie sau verificare pentru 

care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere până la data intrării în 

vigoare a Procedurii.  

(3)  Prin derogare de la art.105 alin. (8) din Legea nr.207/2015-  Codul de 

procedură fiscală, în situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează să înceapă după intrarea în 

vigoare a prezentei Proceduri, 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.  

Art.6: Cererea de acordare  

(1) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea accesoriilor, 

potrivit O.U.G. nr.69/2020 şi a prezentei Proceduri, pot notifica Biroul buget-

contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, 

cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a 

accesoriilor, respectiv 15 decembrie 2020 inclusiv. Notificarea este prevăzută în  

ANEXA nr.3a, iar cererea este prevăzută în ANEXA nr.3b – care fac parte integrantă 

din prezenta Procedură. 

(2) După primirea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

înregistrarea acesteia, organul fiscal verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile 

declarative până la respectiva dată, efectuează stingerile, compensările și orice alte 

operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce 

constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale şi comunică debitorului decizia 

referitoare la obligaţiile de plată accesorii. 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 Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  
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(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. dobânzile, penalitățile și toate accesoriile, care pot face obiectul 

anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul 

fiscal local emite decizie de amânare la plata a dobânzilor, penalităților 

și accesoriilor; 

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 sau a deciziei de 

respingere a cererii de anulare a accesoriilor; 

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 și care au fost stinse după data de 14 mai 

2020 (data intrării în vigoare a O.U.G. nr.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.  

Art.7: Efecte cu privire la popririle instituite de organul fiscal local  

(1) Debitorii care au notificat organul fiscal şi au înfiinţate popriri la data 

intrării în vigoare a prezentei Proceduri, de către organul de executare fiscală, asupra 

disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a 

popririi din sumele indisponibilizate. 

(2) Prevederile alin.(1) sunt aplicabile şi pentru popririle înfiinţate între data 

intrării în vigoare a prezentei proceduri şi data de 15 decembrie 2020 inclusiv.  
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Art.8: 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, independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea 

anulării.  

 

Art.9: Menținerea valabilității facilităților fiscale  

Facilitățile fiscale prevăzute de prezenta procedură își mențin valabilitatea și 

în următoarele cazuri:  

a. în cazul desființării actului administrativ fiscal local în procedura de 

soluționare a contestației chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act 

administrativ fiscal; 

b. b) în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală art.5 

alin.(3) din procedură, organul fiscal local constată existența unor 

obligații bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală.  

Art.10: Posibilitatea de contestare  

Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei Proceduri se 

poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr.207/2015 - Codul de 

procedură fiscală.  

 

Art.11: Dispoziții finale 

Organele de specialitate ale Biroului buget-contabilitate, finanţe din aparatul 

de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, cu atribuții în administrarea 

creanțelor bugetare locale, verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de prezenta 

procedură, inclusiv achitarea integrală a amenzilor contravenţionale aflate în executare 

silită la organul fiscal local. 
 

 

 

 

 

  

 

mailto:primaria.valealuimihai@cjbihor.ro
http://www.valealuimihai.ro/
http://www.ermihalyfalva.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

VALEA LUI MIHAI 

  

21 
Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, Calea Revoluţiei nr. 2 cod:415700 

Tel: 0040259355216   Fax: 0040259355933 

E-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro 

http://www.valealuimihai.ro, www.ermihalyfalva.ro 

 

 

                                                                                                    

           ANEXA nr. 3a 

                                                                                                        la Procedură 

 

 

Denumirea/Numele și prenumele __________________  

Sediul social/Punct de lucru _____________________  

Codul de identificare fiscală ____________________  

 

 

 

 

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 

31martie 2020 inclusiv.  

 

 

 

 

Nume și Prenume  

…………………………………………  

(semnătura)  
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            ANEXA nr. 3b 

                                                                                                      la Regulament 

 

Denumirea/Numele și prenumele __________________  

Sediul social/Punct de lucru _____________________  

Codul de identificare fiscală ____________________  

 

 

 

CERERE 
de anulare a obligaţiilor accesorii 

 

 

În conformitate cu 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 și H.C.L. nr.___/2020, în vederea anulării unor obligații fiscale accesorii 

administrate de către compartimentele de specialitate ale autorităților administrației 

publice locale, solicit acordarea facilităților prevăzute la art. XVII din aceeași ordonanță 

de urgență.  

Precizez că sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile impuse de prevederile 

O.U.G.nr.69/2020 și Procedura de  anulare a  accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare 

principale restante la data de 31 marte 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 

contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Valea lui Mihai Judeţul 

Bihor, aprobată prin H.C.L. nr.___/2020, 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 inclusiv, toate obligaţiile de plată bugetare principale și accesoriile aferente 

administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între 01 aprilie 2020 -

15 decembrie 2020 inclusiv;  

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

anulare a obligaţiilor accesorii;  

d) cererea este depusă în termenul prevăzut de art. IX lit.d) din O.U.G. 

nr.69/2020.  

 

Nume și Prenume                                                               Data ____________________  

______________  

(semnătura)  
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