ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. ___ din 25.05.2021
privind modificarea H.C.L. nr. 126/2020 privind instituirea unor facilități
fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente
obligațiilor bugetare principale restante la data 31.03.2020, datorate
bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a
Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 32671 din 04.05.2021
inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman,
precum și raportul de specialitate nr. 32844 din 04.05.2021 întocmit de către
Direcţia Impozite şi Taxe Locale;
Văzând avizul de legalitate nr. _____ din __.05.2021 al Secretarului
general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.05.2021 al
comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. ___ din __.05.2021
al comisiei juridice;
Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru
instituirea unor măsuri fiscale modificată și completată prin Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și
prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/ 2021 privind unele măsuri
fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul fiscal
În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „c”, al art. 136, alin. 1 și
alin. 8, al art. 139, alin. 3, al art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă prelungirea aplicării până la data de 31 ianuarie 2022
inclusiv, a Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare

principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al
Municipiului Roman, procedură aprobată prin H.C.L. nr. 126/2020 și modificată
prin H.C.L. nr. 148/2020 și H.C.L. nr. 31/2021, în conformitate cu Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal.
Art. 2. Prevederile H.C.L. nr. 126/2020 se modifică corespunzător
prezentei hotărâri.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
Direcția Impozite și Taxe Locale.
Art. 4. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă
publică prin grija secretarului general al Municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorității
administrației publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului
Roman: www.primariaroman.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
George-Alexandru BĂLAN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr.

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: CABINET PRIMAR
Nr 32671 din 04.05.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/2020 privind
instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a
accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data
31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza
administrativ teritorială a Municipiului Roman

Având în vedere:
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 a conferit, potrivit
prevederilor art. XVII coroborat cu capitolul II art. VIII-XVI, posibilitatea
Consiliului local de a stabili printr-o hotărâre procedura de anulare a accesoriilor
aferente obligațiilor fiscale principale restante la 31.03.2020 inclusiv:
,, Articolul XVII Anularea accesoriilor în cazul obligaților bugetare
restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale: (1) în cazul
obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate
bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unitățile
administrativ-teritoriale, opțional, cu condiția ca aplicarea acestor prevederi să
fie stabilită prin hotărâre a consiliului local. (2) Prin hotărârea prevăzută la
alin. (1) consiliul local aprobă și procedura de acordare a anulării accesoriilor.
- În baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 a fost adoptată
de către Consiliul Local H.C.L. nr. 126/2020 modificată prin H.C.L. nr.
148/2020 privind acordarea facilității fiscale de anulare a accesoriilor în cazul
obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate
bugetului local al Municipiului Roman și aprobarea procedurii de anulare a
acestora. Conform Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 148/2020 procedura de acordare a
facilității fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare
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principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al
Municipiului Roman, se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii până la
data de 15.12.2020 (data limită de depunere a cererilor de anulare sub sancțiunea
decăderii).
- Prevederile art. XX din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
226/30.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prelungesc pentru
perioada 1 ianuarie 2021 - 31 martie 2021 aplicabilitatea procedurii de anulare a
accesoriilor reglementată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
precum și pentru instituirea unor facilități fiscale, prin urmare a fost adoptată
H.C.L. nr. 31/28.01.2021.
- prevederile ART. VI, ART. IX și ART. XI din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 19/25.03.2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal prin care a
fost prelungită, pentru perioada 1 aprilie 2021 - 31 ianuarie 2022, aplicabilitatea
procedurii de anulare a accesoriilor reglementată de Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor facilități fiscale.
Considerăm că se impune promovarea unui proiect de hotărâre privind
prelungirea aplicării până la 31 ianuarie 2022 a Procedurii de anulare a
accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Roman, aprobată
prin H.C.L. nr. 126/2020 așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârea
nr. 148/2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, respectiv H.C.L.
nr. 31/2021.
În aceste condiții, propunem spre analiză și aprobare proiectul de
hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/2020 privind instituirea unor
facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente
obligațiilor bugetare principale restante la data 31.03.2020, datorate bugetului
local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului
Roman.
Inițiator
Primarul Municipiului Roman,
Leonard ACHIRILOAEI
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Emitent: Direcția Impozite si Taxe Locale
Nr 32844 din 04.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/2020 privind
instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a
accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data
31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza
administrativ teritorială a Municipiului Roman
Din punct de vedere al oportunității:
Văzând referatul de aprobare nr. 32671 din 04.05.2021 şi proiectul de
hotărâre înaintate de Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei,
prin care se propune proiectul de hotărâre privind prelungirea aplicării până la
31 ianuarie 2022 inclusiv, a Procedurii de anulare a accesoriilor aferente
obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate
bugetului local al Municipiului Roman, aprobată prin H.C.L. nr. 126/2020 și
modificată prin H.C.L. nr. 148/2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și
prin H.C.L. nr. 31/2021;
Promovarea acestui proiect are la bază prevederile ART. VI, ART IX și
ART XI din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/25.03.2021 privind unele
măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în domeniul fiscal prin care a fost prelungită, pentru perioada 1 aprilie 2021 - 31
ianuarie 2022, aplicabilitatea procedurii de anulare a accesoriilor reglementată
de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea
unor facilități fiscale.
Scopul promovării acestei hotărâri este determinat de stimularea

conformării contribuabililor la plata obligațiilor fiscale, revitalizarea și evitarea
deschiderii procedurii insolvenței în special a contribuabililor afectați de criza
SARS-CoV-2.
Din punct de vedere al legalității sunt aplicabile următoarele dispoziții
legale:
- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare;
- O.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale;
- O.U.G. nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
- art. 129, alin. (2), lit. (b) și alin. (4), lit. (c), art. 139, alin. (3), art. 140 și
art. 196, alin. (1), lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Se constată că sunt întrunite condițiile de fond, formă, necesitate,
oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil.
Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu respectarea prevederilor
legale, apreciem faptul ca proiectul de hotărâre este legal și oportun.

Direcţia Impozite şi Taxe Locale,
Ec. Lilieana MAFTEI

