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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și 

aprobarea procedurii unor obligații bugetare principale, datorate bugetului 
local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a 

Municipiului Roman 
 

 

Analizând referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre înaintate de domnul 
Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, am constatat ca acestea 
îndeplinesc condiţiile de legalitate si oportunitate. 
     Din punct de vedere al oportunității: 

 

Prevederile O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor 
termene, conferă potrivit art. 15, posibilitatea Consiliului Local de a stabili printr-o 
hotărâre procedura de  acordare a unor facilități fiscale și aprobarea procedurii aferente 
unor obligații bugetare principale, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe 

raza administrativ-teritorială a Municipiului Roman. 
Având în vedere cele sus-menționate este determinat de stimularea conformării 

voluntare a contribuabililor la plata  obligațiilor fiscale, având în atenţie necesitatea 
adoptării unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri şi sistemul economic, de 
dificultăţile severe pe care întreaga naţiune le traversează, ţinând cont că prin 

instituirea stării de urgenţă și/sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei 
coronavirusului SARS-CoV-2, au fost luate măsuri care au afectat activitatea 
întreprinderilor mici şi mijlocii - persoane fizice întreprinzători şi societăţi de 

dimensiuni reduse, care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei româneşti, 

ci şi a pieţei unice europene. 
Din punct de vedere al legalității, apreciem ca se impune aprobarea procedurii 

privind instituirea unor facilități fiscale, printr-un act administrativ astfel încât sa fie 
valorificate integral dispozițiile din Ordonanța de Urgență nr. 181/2020 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
precum și pentru prorogarea unor termene. 

 

Față de cele arătate mai sus, în conformitate cu respectarea prevederilor legale, 

apreciem faptul ca proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii si aprobării 
Consiliului Local. 

 
Direcția Impozite şi Taxe Locale, 
Ec. Monica Celia TICOVSCHI 


