
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  Nr. 41
Din 13.11.2020

privind acordarea  unor  facilitati  fiscale  de anulare  a accesoriilor aferente  obligațiilor bugetare
principale   restante   la  data  de  31.03.2020  inclusiv,  datorate  bugetului  local  de  către
contribuabilii persoane fizice de pe raza administrativ teritorială a comunei Ivești, județul Galați 

Iniţiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi;
Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 7236 din 11.11.2020

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, intrunit în şedinţa extraordinară din data
de 13.11.2020;

Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Gheoca Maricel, primarul comunei Iveşti,
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, inregistrată sub nr. 7236 din 11.11.2020;

Având  în  vedere Raportul  de  specialitate  intocmit   de  compartimentul  de  resort  din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi inregistrat sub nr.
7237 din 11.11.2020;

Având  în  vedere Raportul  de  avizare  a  Comisiei  nr.1,  pentru  agricultură  şi  activităţi
economico - financiare;

Având  în  vedere  prevederile  art.129  alin.(2)  lit.„b”  și  alin.(4)  lit.„c”  din  O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.5, alin.(1),  lit. „a” și alin. (2),  art.16 alin.(2), art 20 alin
(1) lit.„b” art.27, art. 30 și art.761  alin. (2) și (3) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere prevederile  art.1,  art.2 alin (1) lit.„h”,  precum și cele ale titlului   IX
Impozite  şi  taxe  locale,  din  Legea  nr.227/2015,  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  și
completările ulterioare

Având în vedere prevederile  art.165 alin.(1)  lit.„b”  din   Legea nr.  207/2015,  privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. XVII din O.U.G. nr.69/14.05.2020, pentru modificarea
si  completarea  Legii  nr.227/2015,  privind  Codul  Fiscal,  precum  si  instituirea  unor  măsuri
fiscale;

În temeiul art. 139 alin.(3) lit.„c” și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Se aprobă acordarea  unor  facilitati  fiscale  de anulare  a accesoriilor aferente
obligațiilor bugetare principale  restante  la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local
al comunei Ivești de către contribuabilii  persoane fizice de pe raza administrativ teritorială a
comunei Ivești, județul Galați.

          Art. 2. –  Se aprobă Procedura de acordare a  unor  facilitati  fiscale  de anulare  a
accesoriilor aferente  obligațiilor bugetare principale  restante  la data de 31.03.2020 inclusiv,
datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice de pe raza administrativ teritorială



a  comunei  Ivești,  județul  Galați,   potrivit  anexa  1  care  face  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre și se aplică de la data adoptării prezentei până la  data de 24.12.2020 inclusiv (data
limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii), termenul de soluționare de către organul
fiscal a cererilor depuse fiind 31.12.2020.

Art.  3.  –  Cu aducere  la  îndeplinire  a prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează
Primarul Comunei Ivești.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Primarului
comunei Ivești, județul Galați şi Instituţiei Prefectului Galați, în condiţiile şi termenele prevăzute
de lege.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL,

David Garofița Toma Zanfirica 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  17
Număr voturi înregistrate: Pentru= 17 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri =0



ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Nr. 7236/11.11.2020

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de  hotarare privind  acordarea  unor  facilitati  fiscale  de anulare  a accesoriilor
aferente  obligațiilor  bugetare principale   restante  la  data  de 31.03.2020 inclusiv,  datorate
bugetului  local  de  către  contribuabilii  persoane  fizice  de  pe  raza  administrativ  teritorială  a
comunei Ivești, județul Galați

 Promovarea  acestui  proiect  are  la  baza  prevederile  O.U.G  nr.  69/2020  pentru
modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, precum si pentru instituirea
unor facilitati fiscale, care confera, potrivit prevederilor art.XVII, cap.II, coroborat cu art.VIII-XVI,
posibilitatea  Consiliului Local de a stabili printr-o hotarare, procedura de anulare a accesoriilor
aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului
local al comunei Ivesti, judetul Galati:

”Art.XVII  – anularea accesoriilor  în cazul obligațiilor  bugetare restante la data de 31
martie 2020 inclusiv datorate bugetelor locale:

(1) În cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetelor
locale,  prevederile  prezentului  capitol  se  aplica  de  catre  unitatile  administrativ-
teritoriale , optional, cu conditia ca aplicarea acestor prevederi sa fie stabilita prin
hotarare a consiliului local.

(2) Prin hotărârea prevăzută la alin.(1) consiliul local aprobă și procedura de acordare a
anulării accesoriilor.”

Scopul  promovarii  acestei  hotarari  este  determinat  de  stimularea  conformarii
contribuabililor persoane fizice la plata obligatiilor fiscale și maximizarea incasarilor bugetare.
             Deoarece in textul O.U.G nr.69/2020 nu se invoca incidenta prevederilor in materia
ajutoarelor de stat, nici avizarea Consiliului Concurentei si nici vreun impact asupra mediului
concurential sau de afaceri , aceasta hotarare nu trebuie sa imbrace forma unei scheme de
ajutor de stat/minimis , fiind insotita doar de procedura de acordare a acestei facilitati de anulare
a  accesoriilor  aferente  obligatiilor  bugetare  principale  restante  la  data  de  31  martie  2020
inclusiv, datorate bugetului local al comunei Ivesti, judetul Galati.
             Proiectul nu va fi supus dezbaterii publice conform prevederilor art. 7 alin.13 din Legea
nr.52/2003,  privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica,  republicata,  care
stipulează:„În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale,
impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului
public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de
reglementările  în  vigoare”,  motivat  și  de  asigurarea  măsurilor  de  prevenire  și  gestionare  a
situațiilor de urgență determinate de manifestarea noului coronavirus SARS-CoV-2. 

Avand in vedere cele de mai  sus ,  se impune promovarea unui  proiect  de hotarare
privind acordarea facilitatii fiscale de anulare a accesoriilor si aprobarea procedurii de anulare
din  anexa la  hotarare,  prin  care se va proceda la  anularea accesoriilor  aferente obligatiilor
bugetare principale  restante la 31 martie 2020 inclusiv,  datorate bugetului local al Primariei
comunei  Ivesti,  judetul  Galati,  de  catre  contribuabilii  persoane  fizice,  in  conformitate  cu
prevederile  O.U.G nr.69/2020,  pentru  modificarea  si  completarea  Legii  nr.227/2015,  privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum si pentru instituirea unor facilitati
fiscale.



         In temeiul  prevederilor  art.136 din Ordonanta Guvernului  nr.57/2019,  privind Codul
administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  imi  exprim initiativa  de promovare a
proiectului  de  hotarare  prin  acordarea  facilitatii  fiscale  de  anulare  a  accesoriilor  in  cazul
obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului
local al comunei Ivesti, judetul Galati.

Iniţiator:
Primarul comunei Ivești, județul Galați

Gheoca Maricel



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA IVEȘTI
P R I M A R ,
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite și taxe
Biroul Impozite și taxe
Nr.7237  din 11.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

referitor la proiectul de  hotarare privind  acordarea  facilității  fiscale  de anulare  a accesoriilor in
cazul  obligațiilor bugetare principale  restante  la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului
local de către contribuabilii  persoane fizice de pe raza administrativ- teritorială a comunei Ivești,
județul Galați si aprobarea procedurii de anulare a acestora

Având in vedere Expunerea de motive inregistrată sub nr.7236 din 11.11.2020, al Primarului
comunei Ivesti,  judetul Galati,  pentru Proiectul  de hotarare privind acordarea facilitatii  fiscale de
anulare  a  accesoriilor  in  cazul  obligatiilor  bugetare  principale  restante  la  data  de  31.03.2020
inclusiv, datorate bugetului local al comunei Ivesti, judetul Galati si aprobarea procedurii de anulare
a acestora;

Din  perspectiva  tehnica precizam  faptul  ca,  prin  adoptarea  O.U.G  nr.69/2020,  pentru
modificarea si completarea Legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor
facilitati  fiscale,  s-a  conferit  potrivit  prevederilor  art.  XVII  coroborat  cu  cap.II,art.VIII-XVI,
posibilitatea Consiliului local de a stabili prin hotarare, procedura de anulare a accesoriilor aferente
obligatiilor  fiscale principale restante la 31.03.2020 inclusiv,  datorate bugetului  local  al  comunei
Ivesti, judetul Galati.
Sfera de aplicare :

Procedura  de  anulare  a  accesoriilor  aferente  obligatiilor  fiscale  principale  restante  la
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Ivesti, judetul Galati de catre contribuabilii
debitori persoane  fizice.

Prin  obligatie  bugetara  se intelege  obligatia  de  plata  a  oricarei  sume care  se  cuvine
bugetului local individualizata in titluri executorii emise potrivit legii, existente in evidenta organului
fiscal, in vederea recuperarii.
         Conform  prevederilor  cap.II,art.VIII  din  Ordonanta  nr.69/2020,  pentru  modificarea  si
completarea Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale,
prin obligatii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se intelege:
 a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența  sau termenul  de plată până la  31
martie 2020 inclusiv,  amenzi precum si obligatii  fiscale principale scadente in perioada cuprinsa
intre data intrarii in vigoare a O.U.G. nr.29/2020, privind unele masuri economice si fiscal –bugetare
si  data  de  31 martie 2020  inclusiv;

b) diferențele de obligații  bugetare  principale stabilite  prin decizii de impunere comunicate
până la  data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de
plată prevăzut la art.156 alin.(1) din Legea nr.207/2015, privind  Codul de procedură fiscală, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si diferentele de obligatii bugetare principale aferente
perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020  inclusiv, stabilite  de organul fiscal local  prin
decizie de impunere emisa si comunicata până la data intrarii in vigoare a  O.U.G. nr.69/2020, ca
urmare a unei inspectii  fiscale sau a verificarii situatiei fiscale personale;

c) Obligatiile  bugetare principale  aferente  perioadelor  fiscale de până la data de 31 martie
2020  inclusiv,  stabilite   prin  decizie  de  impunere  emisa  din  oficiu  de  organul  fiscal  sau  prin
declaratie de impunere depusa cu  intarziere de  catre  contribuabil,  in perioada cuprinsa  intre 1
aprilie 2020 și data depunerii cererii de  anulare  a  accesoriilor  inclusiv;

d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în
evidența  organului  fiscal  în  vederea  recuperării  la  data  de  31 martie  2020  inclusiv,  precum si
obligatiile bugetare  principale stabilite de alte organe decat organele fiscale, aferente perioadei



fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale in perioada
cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

Nu sunt considerate obligații de plată restante  la 31 martie 2020, inclusiv :
a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit

legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;
b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în

condițiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv.
          Sunt considerate restante la 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile la plată care, la această
dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin.(3) iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu
de 24 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează
suspendarea executării actului administrativ fiscal. 

Scopul  instituirii  acestor  facilități este  determinat  de  stimularea  conformării
contribuabililor la plata obligațiilor fiscale și maximizarea incasarilor bugetare.

Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 se va
face in conditiile stabilite de Procedura de acordare a facilitatilor fiscale care se constituie in anexa,
parte integranta din hotararea ce urmeaza a fi aprobata si se aplica de la data intrarii in vigoare a
hotararii,  până la data de 24.12.2020 inclusiv (data limită de depunere a cererii  sub sanctiunea
decaderii),  termenul  de  solutionare  de  catre  organul  fiscal  a  cererilor  depuse  in  termen  fiind
31.12.2020.

Din perspectiva juridică sunt incidente si aplicabile urmatoarele prevederi legale:
O.U.G nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal , precum
si pentru instituirea unor facilitati fiscale , publicata in Monitorul Oficial nr.393 din 14.05.2020, care
confera, potrivit prevederilor capitolului II art.VIII-XVI, coroborat cu art.XVII,  posibilitatea  Consiliului
Local de a stabili  printr-o hotarare  procedura privind ,,Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor
bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv datorate bugetelor locale.

(1)  În  cazul  obligațiilor  bugetare  restante  la  31 martie  2020 inclusiv,  datorate bugetelor
locale,  prevederile  prezentului  capitol  se aplica  de catreunitatile  administrativ-teritoriale  ,
optional, cu conditia ca aplicarea acestor prevederi sa fie stabilita prin hotarare a consiliului
local. 
(2) Prin hotărârea prevăzută la alin.(1) consiliul  local aprobă și procedura de acordare a
anulării accesoriilor.”

      Din punct de vedere juridic, raportat la dispozitiile art.129 alin.1, alin.4 lit.c. alin. 14 din O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul Administrativ si capitolul II, art.VIII-XVI , coroborat cu art.XVII din O.U.G.
nr.69/2020 pentru modificarea si  completarea Legii  nr.227/2015,  privind Codul  fiscal,  precum si
pentru instituirea unor facilitati fiscale, proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi
supus dezbaterii si aprobarii plenului Consiliului local.
      Proiectul  nu va fi  supus dezbaterii  publice  conform prevederilor  art.  7  alin.13  din  Legea
nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, care stipulează:„În
cazul  reglementării  unei  situaţii  care,  din  cauza  circumstanţelor  sale  excepţionale,  impune
adoptarea  de  soluţii  imediate,  în  vederea  evitării  unei  grave  atingeri  aduse  interesului  public,
proiectele  de  acte  normative  se  supun  adoptării  în  procedura  de  urgenţă  prevăzută  de
reglementările în vigoare”, motivat și de asigurarea măsurilor de prevenire și gestionare a situațiilor
de urgență determinate de manifestarea noului coronavirus SARS-CoV-2.

Având in vedere cele expuse in prezentul raport, apreciem faptul ca proiectul de hotarare
privind acordarea facilitatii fiscale de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare principale
restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Ivesti, judetul Galati si
aprobarea procedurii de anulare a acestora, poate fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local.

Întocmit :
Inspector de specialitate,

                                                                                                                               Anton Cristina



Anexa nr.1 
la HCL nr.41

Din 13.11.2020

P R O C E D U R A

de  acordare  a  unor  facilități  fiscale  de  anulare  a  accesoriilor  aferente  obligațiilor  bugetare
principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii
persoane fizice de pe raza administrativ teritorială a comunei Ivești, județul Galați

1. Dispoziții generale  :

(1) Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor  persoane fizice care la data de
31 martie 2020 inclusiv, au obligații bugetare principale restante, administrate de organul fiscal
al comunei Ivești, județul Galați.
    

(2) Prin obligații bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, se înțelege:
a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la  31

martie 2020 inclusiv, amenzi, precum si obligații fiscale principale scadente in perioada cuprinsă
intre data intrării  in  vigoare a O.U.G.nr.29/2020,  privind  unele  masuri  economice si  fiscal  –
bugetare și data de 31 martie 2020 inclusiv;

b)  diferențele  de  obligații  bugetare  principale  stabilite  prin  decizii  de  impunere
comunicate până la  data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit
termenul  de  plată  prevăzut  la  art.156  alin.(1)  din  Legea  nr.207/2015,  privind   Codul  de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum si diferentele de obligații
bugetare principale aferente perioadelor  fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv,
stabilite  de organul  fiscal  local  prin  decizie  de impunere emisă și  comunicată până la  data
intrarii in vigoare a O.U.G.nr.69/2020, ca urmare a unei inspectii fiscale sau a verificarii situatiei
fiscale personale;

c)  Obligațiile  bugetare principale  aferente perioadelor  fiscale  de până la  data de 31
martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisa din oficiu de organul fiscal sau prin
declaratie de impunere depusa cu intarziere de către contribuabil , in perioada cuprinsa intre 1
aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente
în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum si
obligațiile bugetare  principale stabilite de alte organe decat organele fiscale, aferente perioadei
fiscale  de până la  data  de 31 martie  2020,  transmise spre recuperare  organelor  fiscale  in
perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 
      (3) Nu sunt considerate obligații de plată restante  la 31 martie 2020 inclusiv :

a)  obligațiile  bugetare pentru care s-au acordat  și  sunt  în derulare înlesniri  la  plată,
potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;

b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată
în condițiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv.

(4) Sunt considerate restante la 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile la plată care, la
această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin.(3) iar ulterior acestei date, dar
nu mai târziu de 24 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după
caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. 
     (5)  Pentru  obligațiile  prevăzute  la  alin.(3)  lit.b),  debitorii  pot  renunța  la  efectele
suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și
tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele



suspendării actului administrativ fiscal până la  data depunerii cererii de anulare a accesoriilor
inclusiv.
     (6) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ – teritorială a comunei Ivești,
județul Galați și va fi adoptată prin hotărâre a consiliului local.

2. Obiective și scopul procedurii:  

Este determinată de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligațiilor
fiscale, maximizarea încasărilor la bugetul local, precum și de respectarea principiului egalității
de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare
a facilităților fiscale, în cazul persoanelor fizice.

3. Durata și condițiile aplicării procedurii:  

Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prin H.C.L. până la  24.12.2020, inclusiv
(data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii), termenul de soluționare de către
organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind 31.12.2020.

4.   Conditiile de anulare a accesoriilor:

Procedura vizează anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la
data de 31 martie 2020, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) Toate obligațiile  bugetare principale,  inclusiv amenzi restante  la  31 martie  2020
inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art.22
din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la  data depunerii cererii
de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) Sunt  stinse  prin  orice  modalitate  prevăzută  de  art.22  din  Legea  nr.207/2015,  cu
modificările și completările ulterioare până la  data depunerii cererii de anulare a acccesoriilor
inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu
termene de plată cuprinse între data de 01 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a
acccesoriilor inclusiv;

c) Debitorul  să  aibă  depuse  toate  declarațiile  fiscale:  impozit/taxa  clădiri,  impozit/taxa
teren , taxa firmă, după caz, până la  data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

d) Debitorul  depune  cererea  de  anulare  a  accesoriilor  după  îndeplinirea  în  mod
corespunzător condițiilor prevăzute la lit.a)-c), dar nu mai târziu de 24 decembrie 2020 inclusiv,
sub sancțiunea decăderii.

5.Modalitatea de implementare a procedurii:

    Contribuabilii interesați pot depune cerere de anulare a accesoriilor, până cel târziu la data de
24 decembrie  2020,  dupa indeplinirea  cumulativă  a  condițiilor  prevăzute la  punctul  (4)  sub
sancțiunea decăderii.  Cererea se depune la sediul  organului  fiscal Primăria Comunei  Ivesti,
Judetul Galati- Biroul Impozite si Taxe .
      In termen de 10 zile lucrătoare salariații cu atribuții atât in stabilire cat și executare silită vor
analiza dacă impozitele și taxele locale aflate in evidența fiscală sunt stabilite in mod corect,
dacă contribuabilul are depuse toate declarațiile fiscale, dacă nu exista litigii sau sume pentru
care s-a solicitat suspendarea, fie a unor decizii de impunere, fie a executării silite.
      In cazul in care constă neconcordanțe in evidențele fiscale, contribuabilul este inștiințat de
indata pentru a se prezenta la sediul organului fiscal in vederea clarificărilor necesare. In acest
caz soluționarea cererii de anulare a accesoriilor va avea termen de soluționare 30 de zile.
     In urma analizei efectuate, se va întocmi in comun de către salariatii cu atribuții de stabilire
cât  și  de  executare  silită  persoane  fizice  o  decizie  de  acordare/neacordare  a  anulării



accesoriilor. Decizia se aprobă la nivelul organului local de către conducătorul acestuia, fără a fi
necesară aprobarea fiecărei cereri prin Hotărâre de Consiliu Local.

     Decizia  se  comunică  contribuabililor  cu  respectarea prevederilor  art.47  din  Legea
nr.207/2015, referitor la comunicarea actelor administrativ fiscale.
     Decizia poate fi contestată de către contribuabili la organul fiscal local potrivit art.267-
281 din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL,

David Garofița Toma Zanfirica 


