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Nr. 41 din 15.03.2022 

 

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 112 din 

25.11.2021  privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante 
la 31 martie 2020 datorate bugetului local de către debitorii persoane juridice, persoane 

fizice şi entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile Ordonanței de Urgență a 
Guvernului  nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale, modificată prin 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 19/2021. 

  
 

 Văzând: 
 Referatul de aprobare nr. 10288 din 15.03.2022 întocmit de Primarului comunei Ariceștii 
Rahtivani privind modificarea Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 112 din 
25.11.2021 privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligaţiile bugetare principale 
restante la 31 martie 2020  datorate bugetului local de către debitorii persoane juridice, 
persoane fizice şi entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale, modificata prin Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 19/2021. 

În baza prevederilor:  
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 
- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale; 

- art. LII din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 130/2021 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative;  
            - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 139 alin. 3,  art. 87 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor  art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

Consiliul Local al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E 

   
 



 

Art. 1 Se aprobă ca termenul de 31 ianuarie 2022 să fie înlocuit cu termenul de 30 

iunie 2022 în tot cuprinsul  Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 112 din 
25.11.2021  privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 
martie 2020 datorate bugetului local de către debitorii persoane juridice, persoane fizice şi 
entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr. 
69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și 
pentru instituirea unor facilităţi fiscale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 
19/2021. 

Art. 2 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei 
Ariceștii Rahtivani,  prin aparatul său de specialitate.  

Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate se asigură 
de Secretarul General al comunei Ariceștii Rahtivani. 
 

INIȚIATOR:  
                                                                    PRIMAR,                                                                                
                                                               Gheorghe ORBU                                                           
                                                                                                       
                                                                                                                          
 

                   AVIZAT,                                               
SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 

                                                                                                   Violeta-Neluța PETCU            
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Nr. 10288 din 15.03.2022 

 

 

 

R E F E R A T    D E  A P R O B A R E 

la proiectul de hotărâre privind  modificarea  Hotărârii Consiliului local Ariceștii 
Rahtivani nr. 112 din 25.11.2021  privind anularea accesoriilor pentru obligațiile 
bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local de către 

debitorii persoane juridice, persoane fizice şi entităţi fără personalitate juridică, în 
condiţiile Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr. 69/2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor 
facilităţi fiscale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 19/2021. 

  
 

Având în vedere necesitatea eficientizării mecanismelor de recuperare a obligaţiilor bugetare 
faţă de debitorii care au acumulat în decursul timpului,obligaţii bugetare şi nu au avut posibilitatea să 
le achite,  în vedere sprijinirii contribuabililor aflaţi în dificultate cât şi stimularea achitării obligaţiilor 
de plată restante la bugetul local, este necesară aprobarea 
 unei hotărâri a consiliului local în acest sens. 

În Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,la capitolul 
XVI,  se stipulează : ,, În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate 
bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale 
opţional, cu condiţia ca aplicarea acestor prevederi să fie stabilită prin hotărâre a consiliuli local ”. 
(2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1), consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării 
accesoriilor.”; 

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021, termenul de 31 ianuarie 2022  se 

înlocuiește cu termenul  de 30 iunie 2022. 
Având în vedere cele de mai sus,  propun  spre analiză, dezbatere şi aprobare 

proiectul de hotărâre, privind  modificarea   Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 
112 din 25.11.2021  privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale 
restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local de către debitorii persoane juridice, 
persoane fizice şi entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile Ordonanței de Urgență a 
Guvernului  nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale, modificată prin Ordonanța de Urgență 
a Guvernului  nr. 19/2021,  pe care îl consider necesar și oportun. 

 
 

PRIMAR , 
Gheorghe ORBU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind   modificarea  Hotărârii Consiliului local Ariceștii 

Rahtivani nr. 112 din 25.11.2021  privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare 
principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local de către debitorii persoane 
juridice, persoane fizice şi entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile Ordonanței de 

Urgență a Guvernului  nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale, modificată prin Ordonanța de 

Urgență a Guvernului  nr. 19/2021. 
 

 
Proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 112 

din 25.11.2021  privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 
2020 datorate bugetului local de către debitorii persoane juridice, persoane fizice şi entităţi fără 
personalitate juridică, în condiţiile Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr. 69/2020 pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale, 
modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 19/2021 a fost inițiat de Primarul Comunei 
Ariceștii Rahtivani. 
            În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local aprobă impozitele și taxele locale.  

Referitor la anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 
datorate bugetelor locale” , în   Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 69/2020 pentru  modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, se 
stipulează:   

- ”În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetelor locale, 

prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile administrativ-teritoriale opţional, cu condiţia ca 
aplicarea acestor prevederi să fie stabilită prin hotărâre a consiliului local”.  

 - ” Prin hotărârea prevăzută la alin. (1), consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării 
accesoriilor”; 

Conform art. LII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuiește cu termenul de 30 iunie 2022. 

Accesoriile aferente obligaţiilor principale datorate bugetului local, restante la 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 local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege (plată, compensare, 
executare silită, scutire, anulare, prescripţie, dare în plată şi prin alte modalităţi prevăzute 
expres de lege), până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale și accesorii administrate de organul 
fiscal local 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 local; 

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. 
a)-c), dar nu mai târziu de 30 iunie 2022 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, consider că proiectul de hotărâre  îndeplinește condițiile legale 
în materie și poate fi supus spre aprobare Consiliului local. 
 

ÎNTOCMIT, 
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Taniela IANA 
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