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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. 4283 din 20.01.2022 şi proiectul de hotărâre 
înaintate de Primarul Municipiului Roman – dl. Leonard Achiriloaei, prin care se propune 
proiectul de hotărâre privind prelungirea aplicării până la 30 iunie 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 și prin H.C.L. nr. 131/25.05.2021 adoptată având în vedere Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 19/25.03.2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pen tru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal. 

Promovarea acestui proiect are la bază prevederile ART. LII alin. (1) din  Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 130/17.12.2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 
unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  conform 
cărora se prelungeste până la 30 iunie 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. 226/2020 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 
- O.U.G. nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 
- ART. LII alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/17.12.2021 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pen t ru modificarea şi 
completarea unor acte normative;  
- 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 
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