
SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE  
Nr.  5821/ 23.08.2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotarare privind instituirea unor facilitati  
fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare  

principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre 
contribuabilii  

de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Marghita. 

Avand in vedere: 
Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 5792 din data de 22 august 2019 al Primarului 

Municipiului Marghita; 
Proiectul de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de 

anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 
inclusiv, datorate bugetului local de care contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a 
Municipiului Marghita; 

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE prezinta urmatoarele: 
Din perspective tehnica precizam faptul ca, prin adoptarea Ordonantei nr. 6 din 31.07.2019 s-a 

conferit posibilitatea unitatilor administrativ-teritoriale de instituire a unor facilitati fiscale, de 
anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetelor 
locale. In cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici de 1 
milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile ordonantei se aplica de catre unitatile 
administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului 
Bucuresti, optional, daca consiliul local stabileste, prin hotarare, aplicarea acestor prevederi si 
aproba procedura de acordare a anularii accesoriilor. 

Sfera de aplicare: 
(1) debitori - persoane juridice, persoane fizice sau entitati fare personalitate juridica - care la 

data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligatii bugetare principale restante administrate de 
organul fiscal local sub un milion lei. 

(2)   debitori - persoane fizice sau entitati fare personalitate juridica, unitatea administrativ   
teritoriala si institutiile publice - care au obligatii bugetare principale restante la data de 31 
decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari. 

Prin obligatie bugetara se intelege obligatia de plata a oricarei sume care se cuvine bugetului local 
individualizata in titluri executorii emise potrivit legii, existente in evidenta organului fiscal , in 
vederea recuperarii. 
Prin obligatii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 se intelege: 
a)  obligatii bugetare pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la 31 decembrie 2018 

inclusiv; 
b)  diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate pana la 

data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata 
prevazut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala; 
c)  alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta 

organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 decembrie 2018 inclusiv; 
d) obligaţiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data 
de 1 ianuarie 2019 aferente perioadelor fiscale de până la 31 decembrie 2018. 



 
( ) , ?   

 Din perspectivă juridică sunt incidente şi aplicabile următoarele prevederi legale: -O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 
Art. 129 alin. 1, potrivit cărora "Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în 

toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor 
autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale"; 

Art. 129 alin. 4 lit.c potrivit cărora Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:" 
stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii"; 

- Ordonanţa nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, care conferă, 
potrivit prevederilor art. 32, posibilitatea consiliului local de a stabili printr-o hotărăre procedura privind 
„ Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetelor 
locale. 

(1) in cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici de 1 milion 
lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile administrativ-
teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, opţional, 
dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi. 

(2) Prin hotărarea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării 
accesoriilor." 

Din punct de vedere juridic, raportat la dispoziţiile art. 129 alin.1, alin. 4 lit.c, alin. 14 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ şi art.32 din Ordonanţa nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor 
facilităţi fiscale, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării 
plenului Consiliului Local. 

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem faptul că proiectul de hotărăre privind 
instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor 
bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe 
raza administrativ-teritorială a Municipiului Marghita poate fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului 
Local. 

  

 Sef  S.I.T.L. 
Ciarnau Mihaela 

  

  

	


