
 

 

Nr. 124 din 17  noiembrie 2020  
 
 
 

R E F E R A T    DE   A P R O B A R E  
la proiectul de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de  30 

de lei  aflate în sold la 31 decembrie 2020  
 
 

Articolul 266 din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, conţine următoarele 
precizări: 

 (1) In situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv 
cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decat 
creantele fiscale supuse executarii silite, conducatorul organului 
de executare silita poate aproba anularea debitelor respective.  

(2) In cazul prevazut la art. 265 alin. (2), daca la sfarsitul 
perioadei de prescriptie se constata ca debitorul nu a dobandit 
bunuri sau venituri urmaribile, organele de executare silita 
procedeaza la anularea obligatiilor fiscale. 

 (3) Anularea se face si atunci cand organul fiscal constata ca 
debitorul persoana fizica este disparut sau decedat fara sa fi lasat 
venituri ori bunuri urmaribile.  

(4) Obligatiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice, 
radiati din registrele in care au fost inregistrati potrivit legii se 
anuleaza dupa radiere daca pentru plata acestora nu s-a atras 
raspunderea altor persoane, potrivit legii.  

(5) Creantele fiscale restante administrate de organul fiscal 
central, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici 
de 40 lei, se anuleaza. Plafonul se aplica totalului creantelor 
fiscale datorate si neachitate de debitori. 

 (6) In cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal 
local, prin hotarare, autoritatile deliberative pot stabili plafonul 
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creantelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depasi limita 
maxima prevazuta la alin. (5). 

(7) Prevederile alin. (6) se aplica totalului creantelor fiscale 
datorate si neachitate de debitori aflate in sold la data de 31 
decembrie a anului”. 

Ținând seama de prevederile sus amintite  în raport cu prerogativele 
pe care le detin consiliile locale, pot  adopta hotărâri în vederea anulării 
creanțelor fiscale restante aflate în sold la 31 decembrie a anului în curs. 
Consider că o astfel de propunere contribuie la diminuarea cheltuielilor 
suplimentare efectuate din bugetul local al comunei  , cheltuieli ce ar 
rezulta din  urmărirea si punerea în executare silită a acestor creanțe .  
 Apreciind ca oportună o astfel de hotărâre, propun spre aprobare 
Consiliului Local al comunei Pomârla proiectul de hotărâre privind anularea 
creanțelor fiscale mai mici de  30 de lei , aflate in sold la 31 decembrie 
2020  

 

 

PRIMARUL COMUNEI , 
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PROIECT DE HOTARARE 

NR . 124  DIN  17 noiembrie 2020  
 privind anularea creanțelor fiscale mai mici de  30 de lei, aflate în sold la 

31 decembrie 2020  
 

 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 
României, republicată; 

b) art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 
287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 266 alin 5 si 6 din Legea nr 207/2015 privind Codul de 

procedura fiscala,    
e) art.129  alin. (2) lit. b) si alin.(4)  din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

  respectand  prevederile art.136 din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si 
completarile ulterioare  
         luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei  Pomârla , în 
calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 125 din  17 noiembrie 2020 ,  

b) raportul de specialitate al compartimentului de resort  ,  
înregistrat sub nr.126 din 18 noiembrie 2020  ;   

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului 
pentru  anularea creanțelor fiscale mai mici de  30 de lei, aflate în sold la 
31 decembrie 2020 ,  în contextul prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările 
ulterioare, înregistrat la nr. 127 din  18 noiembrie 2020  
 luand in considerare  Rapoartele de avizare a comisiilor de 
specialitate:  

 



 Comisia pentru agricultura , activitati economico-financiare , 
amenajarea teritoriului si urbanism, protectectia mediului si turism, servicii 
si comert. 
  Comisia pentru administratia publica locala, juridica si  de  
disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca 
si protectie sociala,protectie copii .  
 Comisia pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si 
familie, tineret si sport, 

  În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 

privind Codul administrativ nr. 57/2019, 

P R O P U N : 
 

ART.1.- Se stabileşte plafonul creanţelor fiscale ce pot fi anulate, 
aflate în sold la data de 31 decembrie a anului în curs, la un cuantum de 
maxim 30 de lei datorate de către persoanele fizice şi juridice, ca urmare a 
neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local 
al  comunei Pomârla.  
      ART.2 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului 
comunei Pomârla , Prefectului judeţului Botosani  si se aduce la cunoştinţă 
publică prin  afisare  la sediul primariei  precum şi prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa www.pomarla.ro.  
 

Initiator ,                                      Vizează pt.legalitate , 
Primarul comunei,               Secretarul general al comunei 

 …………………………….………………                           …………………………….……………… 

Dumitru CHELARIU                    Corina CHELARIU 
 

 
 
 
  

 

COMPARTIMENT  BUGET,CONTABILITATE ,TAXE SI IMPOZITE  
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NR 126    DIN   18 noiembrie 2020  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTARARE 

privind anularea creanțelor fiscale mai mici de  30 de lei, aflate în sold la 31 
decembrie 2020  

 
 
 

Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre constă în 
prevederile articolului 266 din Legea nr.207/2015, privind Codul 
de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare.  
       Ținând seama ca in evidențele fiscale ale  Compartimentului 
de impozite și taxe locale figurează contribuabili cu creanțe fiscale 
restante  mai mici de 40 de lei  și  că urmarirea și executarea 
creanțelor fiscale restante necesită cheltuieli care depașesc 
cuantumul acestora ; 

Concluzii: proiectul de hotărâre privind aprobarea anulării 
creanţelor fiscale mai mici de 40 lei îndeplineşte cerinţele de 
oportunitate, necesitate şi legalitate şi poate fi înaintat spre 
aprobare Consiliului local. 

 
CONSILIER PRINCIPAL, 

Sergiu-Mihai  ALBU 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Nr.127 din 18 noiembrie  2020   

     A N U N T  

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) și (2) din Legea nr.52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la 

cunoștință publică următorul proiect de act normativ:  
PROIECT DE HOTARARE NR . 124  DIN  17 noiembrie 2020  

 privind anularea creanțelor fiscale mai mici de  30 de lei, aflate în sold la 
31 decembrie 2020  

 

Proiectul de act normativ mai sus menționat, documentația de bază  
poate fi consultat: 

PROIECT DE HOTARARE NR . 124  DIN  17 noiembrie 2020  
 privind anularea creanțelor fiscale mai mici de  30 de lei, aflate în sold la 
31 decembrie 2020  

 La sediul Primăriei comunei Pomârla, județul Botoșani  

 Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere 

depusă la sediul Primăriei comunei Pomârla – secretar ul general al 

comunei , persoana de contact – Chelariu Corina. 

În baza art.6 alin.(4) din Legea nr.52/2003 și art. 39 alin.(3) și 

alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, până la data  15 decembrie  2020  de  

se pot trimite în scris propuneri, sugestii ori opinii cu valoare de 

recomandare sugestiile ori opiniile sau contestațiile se vor transmite: 

 Prin poștă, la adresa: Primăria comunei Pomârla, comuna 

Pomârla, județul Botoșani; 

  

ROMÂNIA 
 COMUNA POMÂRLA  
JUDEŢUL BOTOŞANI  

TEL:0231 622802 – FAX: 0374092172 
E-mail primariapomirla@yahoo.com 

 

 
 
 

mailto:primariapomirla@yahoo.com


 Depuse la sediul Primăriei comunei Pomârla, secretar – Chelariu 

Corina.  

Materialele transmise vor purta mențiunea – „ Recomandare la 

proiect de act normative. 

    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI , 

                                                                           Corina CHELARIU  

 


