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HOTĂRÂREA NR. 19 / 2020 

privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare 

 a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante 

 la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local 
 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, județul Harghita, întrunit la şedinţa ordinară 

din data de 26 martie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 95 /2020 emisă de primarul 

comunei Sândominic, județul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 578/05.02.2020 al primarului comunei 

Sândominic, raportul de specialitate nr. 579/05.02.2020 prezentat de consilierul d-na 

Balint Anna-Maria din cadrul Biroului financiar-contabil, resurse umane, impozite și 

taxe locale, precum și avizul Comisiei economico-financiare; 

 

Văzând anunțul afișat la sediul Primăriei comunei Sândominic referitor la respectarea 

prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 art.24 și art. 32 din Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale; 

 Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 87 alin.(1), art.129 alin.(1), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1. Se aprobă instituirea unor facilități fiscale și procedura de anulare a accesoriilor 

aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate 

bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială al Comunei 

Sândominic. 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Sândominic, d-l Karda Robert, precum și Biroul financiar-contabil, resurse umane, 
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impozite și taxe locale. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Sândominic și Instituției Prefectului județului 

Harghita în vederea verificării legalității, și se va aduce la cunoștință publică prin afișare 

la sediul Primăriei comunei Sândominic într-un loc accesibil de către comunitatea locală, 

precum și pe pagina de internet al comunei Sândominic. 

 

Sândominic, la 26 martie 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

             Bodó Levente                        Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          ANEXĂ 

la HCL nr. 19/2020 

 

PROCEDURA DE ANULARE A ACCESORIILOR AFERENTE 

OBLIGAȚIILOR BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 

31.12.2018 INCLUSIV, DATORATE DE CĂTRE CONTRIBUABILII DE 

PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ AL COMUNEI 

SÂNDOMINIC 

 

Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018 

datorate bugetelor locale, mai mari sau mai mici de 1 milion lei, se aplică de 

către unitățile administrativ-teritoriale, opțional, dacă consiliul local stabilește, 

prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi. 

Prin obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se 

înțelege: 

 obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată 

până la 31 decembrie 2018 inclusiv; 

 diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de 

impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar 

dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art.156 

alin.(1) din Codul de procedură fiscală; 

 alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit 

legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data 

de 31 decembrie 2018 inclusiv: 

 obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal 

competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2019 aferente perioadelor 

fiscale de până la 31 decembrie 2018. 

Procedura vizează anularea acesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale 

restante la data de 31 decembrie 2018, dacă sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiții: 

 toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 

inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice 



modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 

inclusiv; 

 sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile 

bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu 

termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 

2019 inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a acesoriilor; 

 debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data 

depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se 

consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu au 

depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, 

de către organul fiscal local; 

 debitorul a depus cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în 

mod corespunzător a condițiilor prevăzute, dar nu mai tîrziu de 15 

decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 

Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ-teritorială al Comunei 

Sândominic și va fi adoptată prin hotărâre al Consiliului Local: 

Numărul de posibili beneficiari vizează 3 debitori din care 2 persoane fizice și 1 

persoană juridică. Valoarea totală a facilităților (accesorii susceptibile de 

anulare) care poate fi acordată în cadrul prezentei proceduri este de 15.883,00 

lei, din care 6.276,00 lei aferentă debitorilor -persoane fizice și 9.607,00 lei 

aferentă debitorului-persoană juridică. 

Cererea de anulare a accesoriilor depusă până la data de 15 decembrie 2019 

inclusiv, sub sancțiunea decăderii, se soluționează prin decizie de anulare a 

accesoriilor, sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a 

accesoriilor. 

      Sândominic, la 26 martie 2020 

 

 

  Primar,         Consilier, 

     Karda Róbert             Bálint Anna-Mária 

 

 


