
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru anularea dobânzilor, penalităţilor şi accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare 

principale datorate bugetului local al comunei Griviţa  

 

 Având în vedere: 

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

fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;  

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. - Se aprobă anularea dobânzilor, penalităţilor şi accesoriilor aferente obligaţiilor 

bugetare principale datorate bugetului local al comunei Griviţa, restante la data de 31 martie 

2020 inclusiv, de către debitorii 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. 

Art. 2. - Se aprobă procedura privind anularea dobânzilor, penalităţilor şi accesoriilor 

aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului local al comunei Griviţa, restante la 

data de 31 martie 2020 inclusiv, de către debitorii 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, în conformitate 

cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului finanţe contabilitate va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii şi publicată, pentru 

informare, în monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Griviţa. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 27.01.2021, cu 13 voturi 

„pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

      Consilier local                  Secretar general 

                    Ionel Ilie                                                           Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

Griviţa, 27 ianuarie 2021 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

Anexa nr. 1 la Hotărâre nr. 4/27.01.2021 

 

PROCEDURA 

privind anularea dobânzilor, penalităţilor şi accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare 

principale datorate bugetului local al comunei Griviţa 

 

Art. 1. – (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, ori instituţii publice. 

(2) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială a comunei Griviţa, 

judeţul Vaslui. 

Art. 2. – (1) Prin obligaţii bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se 

înţelege:  

a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data 

de 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 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.  

Art. 3. - (1) 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. 

(2) 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. (1), iar ulterior acestei date, 

dar nu mai târziu de data de 31 martie 2021 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea 

sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. 

(3) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele 

suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi 



tuturor 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. 

 Art. 4. – (1) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare 

principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite 

cumulativ următoarele condiţii: 

 a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, 

administrate de organul fiscal, 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; 

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din 207/2015, 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 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; 

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 31 martie 2021 

inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

Art. 5. - (1) Dobânzile, penalităţile şi toate 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, 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. 4 lit. b) - d). 

Art. 6 - (1) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare 

principale administrate de organul fiscal cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv 

şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării 

situaţiei fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei proceduri 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 şi 

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) Prin inspecţie fiscală sau verificare a situaţiei fiscale personale în derulare la data 

intrării în vigoare a prezentei procedure  se înţelege acea inspecţie sau verificare pentru care nu 

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

prezentei proceduri. 

(3) În situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează să înceapă după data intrării în vigoare a 

prezentei proceduri, în scopul acordării anulării, organul fiscal va lua în considerare declaraţiile 



rectificative depuse de debitori în cel mult 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

proceduri. 

Art. 7. – (1) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare 

accesorii potrivit prezentei proceduri pot notifica organul fiscal cu privire la intenţia lor, până 

cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la art. 4 lit. d). 

(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal verifică dacă debitorul 

şi-a îndeplinit obligaţiile declarative până la data depunerii notificării, efectuează stingerile, 

compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor 

bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale. În cazul în care se constată că 

debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl îndrumă pentru depunerea 

declaraţiilor. 

(3) Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe cu 

privire la obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale sau a celor 

care pot fi anulate. 

(4) Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1):  

a) dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la 

plată în vederea anulării; 

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 31 martie 2021 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. 

Art. 8. - 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. 

Art. 9. – (1) Debitorii care au notificat organul fiscal şi au dispuse măsuri de executare 

silită prin poprire 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, altele decât cele reprezentând obligaţii de plată 

care fac obiectul amânării la plată în vederea anulării. 

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru măsurile de executare silită prin poprire, 

dispuse, potrivit legii, între data intrării în vigoare a prezentei proceduri şi data de 15 decembrie 

2020 inclusiv. 

(3) Unde prezenta procedură nu dispune, se aplică prevederile O.U.G. nr. 69/2020 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea 

unor măsuri fiscale, cu modificările şi completările ulterioare. 


