
    

 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

 
 

PROIECT DE HOTARÂRE 
privind instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea procedurii de acordare a 

facilităţii fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare 
principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al 

Municipiului Câmpina 

 
 

          Având în vedere Referatul de aprobare nr.16.702/24 iulie 2020 al                 
d-lui dl.ing.Tiseanu Horia Laurenţiu - Primarului Municipiului Câmpina, prin care 
propune instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea procedurii de acordare a 
facilităţii fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale 
restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului 
Câmpina; 
 Ținând seama de: 
 - raportul înregistrat sub nr.16.703/24 iulie 2020, promovat de Direcţia 
Economică – Serviciul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei Municipiului 
Câmpina ; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat şi agricultură; 
 - avizul Secretarului General Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.16.704/24 iulie 2020; 

În conformitate cu prevederile: 
- art.4 şi art.9, pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificata prin Legea nr.199/1997; 
 - art.5, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), art.16, alin (2), art.20, alin.(1), lit.”b”, 
art.27, art.30 şi art.761, alin.(2) şi (3) din Legea privind finanţele publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
modificată și completată; 
 - art. XVII din O.U.G. nr. 69/14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri 
fiscale; 
  - art.1, art.2 alin.(1), lit. h), precum şi cele ale titlului IX din Legea 
227/20015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legiinr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - art.129, alin.(2), lit.”b” și alin.(4), lit.”c” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



    

 

 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”c” din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
 Consiliul Local al Municipiului Campina adoptă prezenta hotărâre. 
 

ART. 1 - Aprobă instituirea unor măsuri fiscale de anulare a accesoriilor 
aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 
datorate bugetului local al Municipiului Câmpina, de către contribuabili. 
 ART. 2 - Aprobă Procedura de acordare a facilităţii fiscale de anulare a 
accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 
inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Câmpina, potrivit ANEXEI, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 
   - Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
   - Primarului Municipiului Câmpina; 
   - Direcţiei economice. 
    
 

           Preşedinte de şedinţă,                             Contrasemnează, 
         Consilier,                  Secretar general, 
                                                                         jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Câmpina, 30 iulie 2020  
Nr.____                                                                                   
  
 
 
 
 



    

 

     ANEXA 
                                                      la H.C.L. nr.______/30 iulie 2020 

                                                       Președinte de ședință, 
                                                      Consilier, 

 
 

PROCEDURĂ 
 de acordare a facilităţii fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor 

bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului 
local al Municipiului Câmpina 

 
 

 Capitolul 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 
entitaţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi 
economice în mod independent sau exercită profesii liberale, care la data de 31 
martie 2020 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate de 
organul fiscal local al Municipiului Câmpina. 
 (2) Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la 
31 martie 2020 datorate bugetelor locale, se aplică de către unităţile administrativ-
teritoriale, optional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor 
prevederi. 
 (3) Prin hotărârea prevăzută la alin. (2) consiliul local aprobă şi procedura de 
anulare a accesoriilor. 
 (4) Prin obligaţii bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, 
se înţelege: 
 a) obligaţii bugetare, inclusiv amenzi pentru care s-a împlinit scadenţa sau 
termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile 
fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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 prezentei      proceduri, ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a verificării 
situaţiei fiscale personale; 
 c) obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data 
de 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 
între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 
 (5) 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. 
 (6) Prezenta procedură NU se aplică dacă la data de 31 martie 2020 inclusiv 
în soldul fiscal al contribuabilului nu se regăsesc obligaţii bugetare principale 
restante, ci doar accesorii. 
 (7) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile 
de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. 
(5), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 
inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează 
suspendarea executării actului administrativ fiscal. In cazul prevăzut la alin. (5) lit. 
(b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a 
beneficia de anularea accesoriilor. In 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 şi după caz să faca dovada 
renunţării la acţiunea aflată deja pe rolul instanţelor judecătoreşti. 
  
 Capitolul 2. Obiectivul şi scopul procedurii 
 Este determinat de stimularea conformării contribuabililor la plata 
obligaţiilor fiscale, revitalizarea şi evitarea deschiderii procedurii insolvenţei, 
maximizarea încasărilor bugetare şi diminuarea arieraretelor la bugetul local, 
precum şi de respectarea principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirea în 
mod nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a   facilităţilor fiscale. 
 
 Capitolul 3. Durata aplicării procedurii  
 (1) Prezenta procedură se aplică de la data intrarii în vigoare a hotărârii până 
la data de 15 decembrie 2020 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub 
sancţiunea decăderii), termenul de solutionare de către organul fiscal local a 
cererilor depuse în termen fiind 31 decembrie 2020. 
 
 
 
 



    

 

 Capitolul 4. Condiţii de anulare a accesoriilor 
 Procedura vizează anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare 
principale restante la data de 31 martie 2020, dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 
 a) toate obligaţiile bugetare principale restante, inclusiv amenzi aflate în 
sold la 31 martie 2020, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice 
modalitate prevăzută de lege până la termenul prevăzut în Cap. 5, alin. (5) la 
prezenta procedură; 
 b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile 
bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene 
scadente de plată cuprinse între data de 01 aprilie 2020 şi până la termenul 
prevăzut în Cap. 5, alin. (5) la prezenta procedură; 
 c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale prevăzute de lege, până 
la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră 
îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii 
fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local; 
 d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor pâna la data de 15 
decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.                                          
 
 Capitolul 5. Implementarea procedurii 
 (1) Debitorii care intenţionează sa beneficieze de anularea obligaţiilor 
bugetare accesorii potrivit prezentei proceduri, pot depune o cerere adresată 
organului fiscal local şi anume Direcţia Economică – Serviciul impozite şi taxe 
locale cu sediul în Calea Doftanei nr. 18, Municipiul Câmpina, până cel mai târziu 
la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.  
 (2) In termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de 
anulare a accesoriilor funcţionarii publici cu atribuţii în stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale vor soluţiona cererea contribuabilului şi vor verifica dacă 
contribuabilul are depuse toate declaraţiile fiscale, dacă există sau nu litigii, 
contestaţii depuse la organul fiscal sau aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau 
sume pentru care s-a solicitat suspendarea fie a unor decizii de impunere, fie a 
executării silite. In cazul în care se constată neconcordanţe, contribuabilul este 
înştiinţat pentru a se prezenta la sediul organului fiscal local în vederea clarificării 
situaţiei, caz în care soluţionarea cererii de anulare  a accesoriilor se va face în 
maxim 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii. 
 (3) In urma analizei efectuate, se va întocmi de către funcţionarii publici din 
cadrul Compatimentelor de specialitate ale Serviciului impozite şi taxe locale un 
SUMAR NOTA DE PLATA, care va fi aprobat de conducătorul organul fiscal 
local şi va cuprinde în mod obligatoriu: 
 - toate obligaţiile bugetare principale restante, inclusiv amenzi la           
31 martie 2020 - care urmează să fie achitate; 
 - obligaţii bugetare principale  şi accesorii cu termene de plată cuprinse 
între data de 01 aprilie 2020 şi  până la termenul prevăzut în Cap. 5, alin. (5) 
la prezenta procedură – care urmează să fie achitate în funcţie de scadenţa de 
la data plăţii; 
 -accesoriile – care urmează a se anula. 
 



    

 

 (4) Sumarul notă de plată va fi comunicat contribuabililor cu respectarea 
prevederilor art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, referitor la comunicarea actelor 
administrative fiscale.  
 (5) Dacă contribuabilul este de acord cu sumele cuprinse în sumarul notă de 
plată, va face menţiunea ,,DE ACORD CU TOTALUL SUMELOR”, va semna 
şi va trece data primirii pe exemplarul care va rămâne în cadrul compartimentului 
de specialitate. Contribuabilul în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data 
primirii sumarului va achita totalul sumelor cuprinse în acesta. 
 (6) Anularea/respingerea efectivă din evidenţele fiscale a accesoriilor, se 
operează dupa achitarea creantelor bugetare mai sus menţionate printr-o decizie de 
anulare/respingere întocmită de functionarul public cu atribuţii în acest sens, 
verificată/avizată de seful ierarhic şi aprobat de conducătorul organul fiscal local 
(anexa nr. 1). Comunicarea deciziei de anulare/respingere se va face cu respectarea 
prevederilor art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, referitor la comunicarea actelor 
administrative fiscale. 
 (7) Decizia de anulare/respingere poate fi contestată de către contribuabili la 
organul fiscal local în baza  art. 270 din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar soluţionarea 
contestaţiei se face cu respectarea Titlului VIII – Soluţionarea contestaţiilor 
formulate împotriva actelor administrative fiscale din aceeaşi lege. 
 (8) Ordinea de stingere a obligaţiilor bugetare de plată se va face cu 
respectarea art. 165 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 Capitolul 6. Dispoziţii finale 
 (1) Organele de specialitate ale Direcţiei Economice – Serviciul impozite şi 
taxe locale cu atribuţii în administrarea crenţelor bugetare locale verifică 
îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de prezenta procedură, inclusiv achitarea 
integrală a amenzilor contravenţionale aflate în executare silită la organul fiscal 
local. 
 (2) Dispoziţiile prezentei proceduri se completează în mod corespunzător cu 
prevederile Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
 Capitolul 7. Lista cuprizand persoanele responsabile cu aplicarea 
procedurii 

Scopul Compartiment Functia Nume si prenume Semnatura 

Aplicare 
Impozite şi taxe 
persoane fizice 

Consilier 
 

Consilier 
 

Consilier 

Ec. Manolache Corina 
Elena 

Ec. Maurici Andreea 
Viorica 

Ec. Sofonea Georgeta 

 



    

 

Mihaela 

Aplicare 
Impozite şi taxe 

persoane 
juridice 

Consilier 
Consilier 
Consilier 

Ec. Bădiceanu Cristina 
Ec. Enescu Amalia 

Maria 
Ec. Petrişor Aurelian 

 

Aplicare Evidenţă auto 
Consilier 
Consilier 

Ec. Manta lorena 
Ec. Nila Adelina 

 

Verificare 
/avizare 

Serviciul 
Impozite şi taxe 

locale 

Sef serviciu 
Ec. Birligiu Cristi 

Vasile 

 

Aprobare 
Direcţia 

Economică 
Director 
executiv 

Ec.Tudorache 
Florentina Alice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



    

 

ANEXĂ 
la Procedura de acordare a facilităţii fiscale de anulare a accesoriilor în cazul 

obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 
datorate bugetului local al Municipiului Câmpina 

 
Decizia nr. ……… din ………….. 

privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor 
 
 Contribuabilul………………………………………………………………… 
 Adresa/sediul……………………………………………………………….. 
 CNP/CUI…………………………………………………………………… 
 
 Ca urmare a  cererii nr…….. din …………….formulată în baza H.C.L. 
nr……… din ……………… privind instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea 
procedurii de anulare a accesoriilor in cazul obligaţiilor bugetare principale 
restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului 
Câmpina, 

 
 Având în vedere că s-au achitat obligatiile în sold, datorate de contribuabil 
în valoare de ……………….. conform prevederilor 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 aprobă/respinge cererea de anulare a accesoriilor reprezentând: 
 

Tip impozit/taxă Accesorii 
  
  
  
  
 
 Anularea accesoriilor operează la data îndeplinirii de către contribuabil a 
obligaţiilor de plată prevăzute la Cap. 4 din procedura aprobată prin H.C.L. 
nr……… din …………….. 
 Respingerea cererii de anulare a accesoriilor este motivată de  
............................................................................................................................. 
 Prezenta decizie poate fi contestată în baza  art. 270 din Legea 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,  
contestaţie care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal 
local emitent în scris. 
 
       Coducatorul organului fiscal local                Sef serviciu Impozite şi taxe locale 

Ec. Tudorache Florentina Alice                          Ec. Birligiu Cristi Vasile 
 
                                                                                          Consilier 
                                                                                       Ec. ……………………
           



    

 

        ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
          PRIMAR 
Nr.16.702/24 iulie 2020 16.70220 martie 2019    
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea procedurii 
de acordare a facilităţilor fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare 

principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al 
Municipiului Câmpina 

 

        Subsemnatul ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu  -  Primarul Municipiului Câmpina, în 
conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
modificată și completată, supun analizei și aprobării Consiliului Local proiectul de 
hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea procedurii de acordare a 
facilităţilor fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale 
restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului 
Câmpina. 
 În conformitate cu prevederile O.U.G nr. 69/14 mai 2020 privind instituirea unor 
măsuri fiscale, care conferă, potrivit prevederilor art. XVII, posibilitatea Consiliului 
Local de a stabili printr-o hotărâre procedura de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor 
fiscale principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către 
contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Câmpina. 
 Având în vedere necesitatea susţinerii resurselor financiare atât ale contribuabililor, 
cât şi ale bugetului local pentru asigurarea cheltuielilor, în contextul evoluţiei situaţiei 
epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se impune 
necesitatea acordării unor şanse de redresare economică a contribuabililor afectaţi de criza 
provocată de SARS-CoV-2. 
 Aceasta facilitate prezentată prin procedură se impune ţinând cont că în perioada 
stării de urgenţă continuată prin starea de alertă, mediul de afeceri s-a confruntat cu 
diminuarea semnificativă de lichidităţi financiare, fapt ce a condus la dificultatea acestora în 
a se conforma voluntar la plată şi tinând cont de faptul că obligaţiile accesorii îngreunează 
conformarea la plată a obligaţiilor bugetare. 
 Având în vedere necesitatea de a stimula conformarea voluntară a contribuabililor la 
plata obligaţiilor bugetare, maximizarea încasărilor bugetare şi diminuarea arieratelor la 
bugetul local, precum şi respectarea egalitătii de tratament, respectiv stabilirea în mod 
nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fisacle se impune 
această procedură.  
 Tinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a 
Consiliului Local al Municipiului Câmpina în aceasta privinţă, întărită de prevederile art. 
XVII ale O.U.G nr. 69/14 mai 2020 conform căruia Consiliul Local poate adopta hotărâre în 
acest sens, propun spre aprobare  Proiectul de hotărâre. 
 Cadrul legal aplicabil: 

- art.4 şi art.9, pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985 şi ratificata prin Legea nr.199/1997; 



    

 

 - art.5, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), art.16, alin (2), art.20, alin.(1), lit.”b”, art.27, 
art.30 şi art.761, alin.(2) şi (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. XVII din O.U.G. nr. 69/14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri 
fiscale; 
  - art.1, art.2 alin.(1), lit. h), precum şi cele ale titlului IX din Legea 227/20015, 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legiinr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - art.129, alin.(2), lit.”b” și alin.(4), lit.”c” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ. 

 
 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

DIRECTIA ECONOMICA 
Serviciul Impozite şi taxe locale 
Nr.16.703/24 iulie 202020 martie 2019 
 
 
 

R A P O R T   
la proiectul de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea 

procedurii de acordare a facilităţilor fiscale de anulare a accesoriilor în cazul 
obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate 

bugetului local al Municipiului Câmpina 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.16.702/24 iulie 2020 al Primarului 
Municipiului Câmpina - dl.ing.Tiseanu Horia Laurenţiu, prin care se propune 
instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea procedurii de acordare a facilităţii fiscale 
de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la data de 
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Câmpina; 

În conformitate cu prevederile: 
- art.4 şi art.9, pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificata prin Legea nr.199/1997; 
 - art.5, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), art.16, alin (2), art.20, alin.(1), lit.”b”, art.27, 
art.30 şi art.761, alin.(2) şi (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art. XVII din O.U.G. nr. 69/14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri 
fiscale; 
  - art.1, art.2 alin.(1), lit. h), precum şi cele ale titlului IX din Legea 227/20015, 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legiinr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - art.129, alin.(2), lit.”b” și alin.(4), lit.”c” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
 Analizând Proiectul de hotărâre menţionăm: 
 - necesitatea acordării unor şanse de redresare economică a contribuabililor 
afectaţi de criza provocată de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a fi evitată 
deschiderea procedurilor de insolvenţa şi insolvabilitate care din prisma recuperării 
crenţelor bugetare sunt ineficiente. 
 - stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligaţiilor 
bugetare, maximizarea încasărilor bugetare şi diminuarea arieratelor la bugetul local. 



    

 

 Potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare, contribuabilii datorează pentru plata cu întârziere a 
obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat sau bugetelor locale dobânzi şi penalităţi 
de întârziere ori majorări de întârziere, după caz. Toate aceste accesorii sunt calculate 
ca un procent din obligaţia principală în funcţie de întârzierea la plată acesteia faţă de 
termenul scadent. 
 Potrivit art. XVII din O.U.G. nr. 69/14 mai 2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri fiscale, pentru obligaţiile de plată datorate bugetelor locale, prevederile 
acestui act normativ se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale, opţional, cu 
condiţia ca aplicarea acestor prevederi să fie stabilită prin hotărâre a Consiliului 
Local, care aprobă şi procedura de acordare a anulării accesoriilor. 
 Impactul bugetar preconizat în situaţia în care ar fi înregistrate solicitări de la 
toţi contribuabilii care figurează cu debite principale restante la data de 31.03.2020 
inclusiv, ar fi următorul: 
 Persoane juridice: 
 - număr cazuri: 731; 
 - debit principal restant la 31.03.2020 inclusiv, de încasat: 771.324 lei; 
 - accesorii care se vor anula: 213.973 lei. 
 Persoane fizice: 
 - număr cazuri: 3.787; 
 - debit principal restant la 31.03.2020 inclusiv, de încasat: 6.169.808 lei; 
 - accesorii care se vor anula: 465.181 lei 
 

Ca urmare a celor prezentate mai sus, considerăm că Proiectul de hotărâre 
poate fi supus dezbaterii Consiliului Local. 
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SECRETAR GENERAL 
Nr.16.704/22 iulie 2020 

A V I Z 
 

 Secretarul General al Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de 
dispozițiile art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, analizând prin prisma actelor 
normative și administrative proiectul de hotărâre inițiat care are la bază referatul de 
aprobare nr.16.702/24 iulie 2020, formulat de ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – 
Primarul Municipiului Câmpina; 

Având în vedere raportul înregistrat sub nr.16.703/24 iulie 2020, întocmit de 
Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina, 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre privind privind instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea procedurii 
de acordare a facilităţii fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor 
bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului 
local al Municipiului Câmpina,  motivat de prevederile: 

- art.4 şi art.9, pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985 şi ratificata prin Legea nr.199/1997; 
 - art.5, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), art.16, alin (2), art.20, alin.(1), lit.”b”, art.27, art.30 
şi art.761, alin.(2) şi (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art. XVII din O.U.G. nr. 69/14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale; 
  - art.1, art.2 alin.(1), lit. h), precum şi cele ale titlului IX din Legea 227/20015, 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legiinr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - art.129, alin.(2), lit.”b” și alin.(4), lit.”c”  și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin.(3), lit.”c” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 
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