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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 Hotărârea 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 
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 pen t ru 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 n r. 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 pen t ru 
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 n r. 227/2015 
privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor facilități fiscale. În aceste 
condiții a fost adoptată H.C.L. nr. 131/ 25.05.2021. 

 
          -Prevederile ART. LII alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului n r. 
130/17.12.2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conform 
cărora „Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuieşte cu  termenul de 30 iun ie 
2022 în cuprinsul art. VIII alin. (4), art. IX lit. d), art. XIII alin . (5) lit .  c),  art . 
XIII alin. (7) lit. b), art. XIV, art. XVI şi art. XIX din cuprinsul Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii n r. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 14 mai 2020, cu 
modificările ulterioare.”. 

Considerăm că se impune promovarea unui proiect de hotărâre privind 
prelungirea aplicării până la  30 iunie 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, 
H.C.L. nr. 31/2021 și prin H.C.L. nr. 131/25.05.2021.  

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 

„W
> 


	MUNICIPIUL ROMAN

