
               R O M Â N I A                                                                   

     JUDEŢUL HUNEDOARA 

        MUNICIPIUL BRAD  

        CONSILIUL LOCAL 

             

H O T Ă R Â R E A  NR. 150/2019 

privind  aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de acordare a acestora  

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  nr. 156/11573/24.10.2019 și 

REFERATUL DE APROBARE  nr. 155/11572/24.10.2019 al Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune aprobarea acordării unor facilități fiscale și a procedurii de 

acordare a acestora; 

 Ținând cont de raportul compartimentului  de specialitate nr. 160/11532/24.10.2019, 

respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 74/11566/30.10.2019 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanțe; raportul nr. 36/11567/30.10.2019 al comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; raportul nr. 46/11568/30.10.2019 al 

comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și de 

agrement; raportul nr. 115/11569/28.10.2019 al comisiei pentru administrație publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și 

raportul nr. 71/11570/28.10.2019 al comisiei pentru administrarea domeniului public și 

privat;  

 În conformitate cu  prevederile  art. 32 din  O.G.  nr. 6/2019 privind instituirea unor 

facilităţi fiscale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 pct. 58, art. 5 alin. 1 

și art. 28 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice; 

 În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. b coroborat cu  alin. 4 lit. c,  și  alin. 14,   

art. 139 alin. 3 lit. c,  art. 154 alin. 1  și ale art. 196 alin. 1  din  O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. 4 

din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art. 1. - Aprobă acordarea unor facilități fiscale pentru obligațiile bugetare restante 

la data de 31.12.2018  inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Brad. 

           Art. 2.  – Aprobă Procedura de acordare a facilităților fiscale sub forma anulării 

accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la 31.12.2018 inclusiv, 

datorate bugetului local al Municipiului Brad, conform Anexei care  face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

    Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  Serviciul 

Buget, Finanțe, Contabilitate – Compartimentul Taxe și Impozite Locale și Biroul 

Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad.  



 

 

 

 

    Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

           Art.  5.  -  Prezenta hotărâre se comunică:  

  - Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara; 

  - Primarului Municipiului Brad; 

   - Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate – Compartimentul Taxe 

     și Impozite Locale;                                    

   - Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat. 

 

 

 

 

Brad, 31.10.2019 

                                                                                                                                    

              

                       Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         SECRETAR GENERAL  

                     Vasile Podaru                                                Carmen – Irina Bora 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17 voturi “pentru” 



Anexă la H.C.L. nr. 150/2019  

 

     

P R O C E D U R A 

de acordare a facilităților fiscale sub forma anulării accesoriilor în cazul 

 obligațiilor bugetare principale restante la 31.12.2018 inclusiv,  

datorate bugetului local al Municipiului Brad 

 

 

 

Cap. I. Dispoziții generale 

 

  Art. 1. - Prezenta procedura se aplică tuturor contribuabililor persoane fizice, 

persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care la data 31.12.2018 inclusiv, au 

obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal local al Municipiului 

Brad. 

           Art. 2. - Prin obligații bugetare restante la 31.12.2018 inclusiv, se înțelege: 

  a) Obligații bugetare, inclusiv amenzi, pentru care s-a împlinit scadența sau 

termenul de plată până la 31.12.2018 inclusiv; 

  b) Diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de 

impunere emisă ca urmare a unei inspecții fiscale finalizată până la data depunerii cererii 

și care privesc creanțe bugetare stabilite până la data de 31.2.2018; 

  c) Alte obligații de plată individualizare în titluri executorii emise potrivit 

legii existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31.12.2018 

inclusiv. 

           Art. 3. -  Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31.12.2018 inclusiv: 

 a) Obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, 

potrivit legii la data de 31.12.2018 inclusiv; 

 b) Obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este 

suspendată, în condițiile legii, la data de 31.12.2018: 

             Art. 4. - Sunt considerate restante la 31.12.2018 inclusiv și obligațiile de plată 

care, la aceasta dată, se află în oricare din situațiile prevăzute la art. 3 iar, ulterior acestei 

date, dar nu mai târziu de 15.12.2019 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea 

sau, după caz,  încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. 

              Art. 5. -  Pentru obligațiile prevăzute la art. 3 lit. b, debitorii pot renunța la 

efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor 

conform acestei proceduri. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la 

efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 15.12.2019 inclusiv. 

        

Cap. II. Obiectivul și scopul procedurii 

 

 Art. 6. - Obiectivul și scopul procedurii este determinat de stimularea conformării 

voluntare a contribuabililor la plata obligațiilor bugetare, maximizarea încasărilor bugetare 

și diminuarea arieratelor la bugetul local, precum și de respectare a egalității de tratament, 

respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a 

facilităților fiscale. 
 

 



 

 

Cap. III. Durata aplicării procedurii 

 

 Art. 7. - Prezenta procedura se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii 

consiliului local,  până la data de 15.12.2019 inclusiv.  

 

Cap. IV. Condiții de acordare a facilităților fiscale 

 

 Art. 8. - Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului 

local al Municipiului Brad,  restante la data de 31.12.2018 inclusiv, se anulează dacă sunt 

îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

  a)  - 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; 

   b) - 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 accesoriilor; 

  c) - 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 s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost 

stabilite prin decizie de către organul fiscal local; 

  d) - debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data  de 15 

decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 

 Art. 9. - Accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar 

de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare 

principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de 

organul fiscal local, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

  a) - declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 

până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv; 

  b) - toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația 

rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019 

inclusiv; 

  c) - sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la Cap. IV art. 

8  lit. b – d. 

   

Cap. V. Efectele acordării facilităților fiscale cu privire la popririle instituite de 

organul fiscal local    

 

  Art. 10. - Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedură fiscală, 

până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal 

potrivit Cap. VI din prezenta procedură și au înființate popriri la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri a consiliului local, de către organul de executare fiscală locală, asupra 

disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a 

popririi din sumele indisponibilizate. 

  Art. 11. - Prevederile art. 10  sunt aplicabile și pentru popririle înființate după data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri a consiliului local, dar nu mai târziu de data de 15 
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decembrie 2019 inclusiv. În această situație debitorul depune la organul fiscal local o 

notificare prin care aduce la cunoștință intenția de a beneficia de prevederile prezentei 

hotărâri a consiliului local prevederile Cap. VI din prezenta procedură fiind aplicabile în 

mod corespunzător. 
 

Cap. VI. Modalitatea de implementare a procedurii 

 

 Art. 12. - În vederea acordării facilităților fiscale contribuabilii trebuie să aibă 

achitate, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a consiliului local, dar nu mai 

târziu de data de 15.12.2019 inclusiv, toate obligațiile bugetare principale restante la data 

de  31.12.2018, inclusiv amenzi, precum și toate obligațiile principale, inclusiv amenzi și 

accesoriile administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 

01.01.2019 și 15.12.2019 inclusiv. 

 Art. 13. - Contribuabilii care își manifestă intenția de a beneficia de facilitățile 

fiscale instituite prin prezenta procedură, se vor prezenta la Compartimentul Taxe și 

Impozite Locale, respectiv Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat în cazul 

concesiunilor/chiriilor din cadrul Primăriei Municipiului Brad, cu actul de identitate/codul 

unic de înregistrare și vor solicita o ,,Cerere de anulate a accesoriilor” (prevăzută în 

anexa la prezenta procedură). 

 Art. 14.  (1) - Inspectorii fiscali vor consulta baza de date, vor verifica situația 

fiscala a solicitantului (debite, plăți, modalități de executare silită, litigii, neconcordanțe în 

baza de impozitare) și apoi vor elibera o ,,Înștiințare de plată”, evidențiind obligațiile 

bugetare ce trebuie achitate pentru a putea beneficia de facilitățile fiscale.  

                            (2) - În situația în care la rolul fiscal al solicitantului există amenzi 

contravenționale despre care solicitantul menționează că sunt achitate la bugetul local al 

unei unității administrativ - teritoriale, alta decât cea de domiciliu, acestuia îi revine 

obligația de a face dovada plății, conform normelor legale în vigoare. 

 Art. 15. - După efectuarea plății, prin orice modalitate prevăzută de lege, a sumelor 

care se regăsesc în  ,,Înștiințarea de plată”, solicitantul va reveni la Compartimentul Taxe 

și Impozite Locale, respectiv Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat în cazul 

concesiunilor/chiriilor și va depune ,,Cererea de anulare a accesoriilor”  completată. 

 Art. 16. (1) - Inspectorii fiscali vor verifica baza de date, vor emite și comunica 

solicitantului o ”Decizie de anulare a accesoriilor” sau o ”Decizie de respingere a cererii 

de anulare a accesoriilor”, după caz. 

                          (2) - Decizia se aprobă la nivelul organului fiscal local de către 

conducătorul acestuia, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre a 

consiliului local.  

                           (3) - Deciziile emise pot fi contestate la organul fiscal local, în baza art. 

270 din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.  

                           (4) – Soluționarea contestației se face cu respectarea Titlului VIII 

,,Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale” din actul 

normativ menționat mai sus. 

      

                            

            Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         SECRETAR GENERAL  

                     Vasile Podaru                                                Carmen – Irina Bora 
 


