
MUNICIPIUL CRAIOVA       
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                 
 
                                 
 HOTĂRÂREA NR.10 
privind acordarea de facilităţi fiscale în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.44/2015 
  

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.01.2016; 

 Având în vedere raportul nr.4210/2016 întocmit de Direcţia Impozite şi Taxe prin 
care se propune acordarea de facilităţi fiscale în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.44/2015; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

 Având în vedere prevederile  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.44/2015 
privind acordarea unor facilităţi fiscale.   

 În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.c, art.45, alin.2, lit.c,  art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală.  

  
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  (1) Se anulează cota de 70%  din majorările de întârziere aferente tuturor 

obligaţiilor fiscale principale de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv  
datorate  bugetului local, daca sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

  a) toate obligaţiile de plată principale administrate de organul fiscal local, 
precum şi amenzile contravenţionale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, 
administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de 
lege, până la data de 31 martie 2016, inclusiv; 

  b) o cotă de 30% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată 
prevăzute la lit.a) stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii 
obligaţiilor de plată principale se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege, 
până la data de 30 iunie 2016, inclusiv;  

  c) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege o cotă de 30% din 
majorărilor de întârziere datorate până la data stingerii obligaţiilor de plată 
principale prevăzute la lit. a) şi stabilite prin decizii comunicate după această 
dată, până la termenul de plată prevăzut la art.156 din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală; 

  d) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile de plată 
principale administrate de organul fiscal local, cu termene de plată cuprinse 



între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016, inclusiv, până la data 
depunerii cererii de anulare a majorărilor;  

  e) contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile prevăzute de Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal până la data depunerii cererii de anulare a 
majorărilor de întârziere. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în 
care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal 
local;   

  f) contribuabilul depune cererea de anulare a majorărilor până la data de 30 
iunie  2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

  (2) În scopul acordării anulării, pentru cota de 30% din majorările de întârziere 
datorate potrivit art.1 alin. (1)  lit. b) şi c), sunt aplicabile în mod corespunzător  
prevederile art. 165 alin. (8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura 
fiscala. 

Art. 2. (1) O cotă de 70% din majorările de întârziere aferente diferenţelor de obligaţii 
de plată declarate suplimentar de contribuabili prin declaraţie rectificativă prin 
care se corectează obligaţiile de plată principale cu scadenţe anterioare datei de 
30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează 
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:   

              a) declaraţia rectificativă este depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv;   
            b) toate obligaţiile de plată principale individualizate în declaraţia rectificativă se  

sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 31 martie 2016, inclusiv;   
              c) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.1 alin.1  lit. b)-f).   

(2) Sunt asimilate majorărilor prevăzute la alin.1 şi majorările aferente 
obligaţiilor principale suplimentare stabilite şi comunicate în urma rectificării 
bazei impozabile prin declaraţii rectificative ale contribuabililor sau din oficiu, 
precum şi majorările de întârziere aferente obligaţiilor principale de plată 
scadente anterior datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, stabilite suplimentar 
prin decizii de impunere emise în urma inspecţiei fiscale şi comunicate până la 
data adoptării prezentei hotărâri. 

Art.3. O cotă de 70% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale 
cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la 
această dată, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:   

            a) majorările de întârziere  ce pot forma obiectul anulării sunt datorate şi nestinse  
la 30 septembrie 2015, inclusiv;   
b) o cotă de 30% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată 
principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 şi stinse 
până la această dată se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data 
de 31 martie 2016, inclusiv. Prevederile art.1 alin.2 sunt aplicabile în mod 
corespunzător;   

           c) este îndeplinită condiţia prevăzută la art.1 alin.1 lit.f.   



Art.4. (1) O cotă de 70% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată 
principale administrate de organul fiscal local, cu termene de plată până la 30 
septembrie 2015, inclusiv, şi individualizate în decizii de impunere emise urmare 
unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului 
Local se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii : 

       a) toate diferenţele de obligaţii de plată principale individualizate în decizia de 
impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de 
plată prevăzut la art.156 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală;   

          b) o cotă de 30% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor prevăzute la lit. 
a) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată 
prevăzut la art.156 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;   

        c) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la 
comunicarea deciziei de impunere, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016 sub 
sancţiunea decăderii.   

 (2) În situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a 
Hotărârii Consiliului Local, în scopul acordării anulării prevăzute la art.2, 
organele fiscale iau în considerare declaraţiile rectificative depuse de 
contribuabili în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din 
raporturi juridice contractuale şi acestea nu sunt luate în calcul pentru acordarea 
anulării majorărilor de întârziere. 

Art.6. Obligaţiile de plată individualizate în titluri executorii, emise potrivit legii şi 
transmise organului de executare fiscală locală, în vederea recuperării, cu 
excepţia amenzilor de orice fel, nu sunt luate în calcul, în vederea acordării 
anulării cotei din majorările de întârziere. 

Art.7. Se aprobă  procedura de  acordare a anulării cotei din majorările de întârziere, 
prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, fiind 
aplicabilă contribuabililor persoane fizice. 

Art.8. Se aprobă modelul deciziei de amânare la plată a majorărilor de întârziere, 
modelul deciziei de modificare a deciziei de amânare la plată a majorărilor de 
întârziere, modelul deciziei de pierdere a valabilităţii amânării la plată a 
majorărilor de întârziere, modelul deciziei de anulare a cotei de majorare, 
modelul deciziei de respingere a cererii de anulare a majorărilor de întârziere, 
prevăzute în anexa nr.2-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 

           PT. SECRETAR, 
               Pavel BADEA          Ovidiu MISCHIANU 
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                        Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 10/2016
  
 Procedura privind acordarea  anularii cotei din majorările de întârziere  
  
 
          Art.1. (1) Prezenta procedură  se aplică pentru obligaţiile fiscale administrate 
de către Direcţia Impozite şi Taxe. 
            (2) Facilitatile fiscale prevazute la art. 1-5 din hotărâre se acordă de către  
Direcția Impozite și Taxe. 
 
  Art.2. Facilităţile fiscale acordate potrivit hotărârii consiliului local sunt: 

a) amânarea la plată a majorărilor de întârziere, până la data soluţionării  cererii 
de anulare sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor, până la 
data de 30 iunie 2016 inclusiv, pentru contribuabilii care notifică organul fiscal 
competent; 

b) anularea unei cote de 70% din majorările de întârziere. 
 
Art.3. Majorările de întârziere prevăzute la art.2 sunt aferente: 
a)  obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv; 
b) obligaţiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin 

declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe 
anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv; 

c) obligaţiilor de plată principale stabilite prin decizii de impunere emise de 
organul fiscal în urma declaraţiilor rectificative sau din oficiu prin care se corectează 
baza impozabilă anterior datei  de 30 septembrie 2015 inclusiv; 

d) obligaţiilor de plată principale scadente anterior datei de 30 septembrie 
2015, inclusiv, stabilite suplimentar prin decizii de impunere emise de organul fiscal 
în urma inspecţiei fiscale şi comunicate până la data adoptării hotărârii; 

e) obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 
2015 inclusiv şi stinse până la această dată; 

f) obligaţiilor de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise ca 
urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a hotărârii 
consiliului local; 

 
Art.4. (1) Prin obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se 

înţelege: 
a) obligaţii de plată pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până 

la 30 septembrie 2015, inclusiv; 
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b) diferenţele de obligaţii de plată principale şi accesorii stabilite prin decizie 
de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă 
pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156  din Codul de 
procedură fiscală; 

c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii 
şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 30 septembrie 
2015, inclusiv. 

(2) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, 
inclusiv, obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este 
suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv. 

(3) Sunt considerate restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi obligaţiile de 
plată care, la această dată, se află în situaţia prevăzută la alin. (2), iar ulterior acestei 
date, dar nu mai târziu de 31 martie 2016, inclusiv, încetează suspendarea executării 
actului administrativ fiscal. 

(4) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) contribuabilii pot renunţa la efectele 
suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea majorărilor de 
întârziere.  În acest caz, contribuabilii trebuie să depună o cerere de renunţare la 
efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 31 martie 2016, 
inclusiv. 

(5) Prin obligații principale se înțeleg și sumele reprezentând amenzi exigibile, 
de orice fel, cu excepția celor pentru care, potrivit legii, este suspendată executarea 
actului prin care s-a aplicat amenda.   În acest caz, data    exigibilității este: 
 a) data comunicării actului de individualizare a amenzii, în cazul amenzilor 
stabilite de organele fiscale din cadrul Direcției  Impozite și Taxe; 
 b) data primirii titlurilor executorii, în cazul amenzilor stabilite de alte instituții 
și/sau alte servicii din cadrul Primăriei Municipiului Craiova  transmise Direcției  
Impozite și Taxe în vederea executării. 
 

 
Art.5. Modalitatea de implementare a procedurii. 
(1) Contribuabilul va depune o notificare care trebuie să conţină cel puţin 

următoarele elemente:   
a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele 

acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă 
este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al 
acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare 
înregistrate fiscal, potrivit legii;   

b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea majorărilor 
de întârziere prevăzute de prezenta hotărâre;   
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c) data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului 
fiscal/împuternicitului. 

(2) După primirea notificării depuse de către contribuabil, organul fiscal 
comunică contribuabilului  cuantumul obligațiilor de plată exigibile, aflate în sold la 
data depunerii acesteia, urmând ca acesta să emită decizie de amânare la plată a 
majorărilor de întârziere care pot face obiectul anulării. Procedura de executare silită 
nu începe sau se suspendă, după caz, pentru majorările de întârziere amânate la plată. 

(3) Cererea pentru anularea cotei de 70% din cuantumul majorărilor de 
întârziere se depune după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării. 

În cazul în care obligaţiile principale  nu au fost achitate în luna comunicării 
deciziei de amânare la plată sau de modificare se va emite şi comunica decizie de 
stabilirea a majorărilor de întârziere calculate până la data stingerii efective. 
Majorările comunicate vor fi achitate conform prevederilor Legii nr.207/2015. 

În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către serviciul de 
specialitate, care va fi supus spre aprobare Primarului Municipiului Craiova. În baza 
referatului de acordare/neacordare a facilității, se va emite de către Direcția Impozite 
și Taxe decizia de anulare a creanțelor  sau, după caz,  decizia de respingere a cererii 
de anulare a cotei majorărilor de întârziere 

(4) Operarea efectivă a facilității acordate se va efectua în baza referatului 
aprobat de către Primarul Municipiului Craiova și a deciziei de anulare a creanțelor 
despre acest lucru fiind înștiințat contribuabilul care a depus cererea. 

(5) Direcția Impozite și taxe, prin serviciile de specialitate, verifică îndeplinirea 
condițiilor prevăzute de hotărâre. 

(6) Pentru obligațiile amânate la plată până la 30.06.2016 ca urmare a 
notificării înregistrată de către contribuabil și pentru care nu a fost depusă cerere de 
anulare până la 30.06.2016 sau a fost depusă cerere și nu a fost soluționată favorabil, 
decizia de amânare la plată nu mai produce efecte comunicându-se decizie 
de pierdere a valabilităţii amânării la plată a majorărilor de întârziere. 

(7) În cazul în care contribuabilul nu este eligibil raportat la condițiile prezentei 
proceduri, serviciul de specialitate îi comunică în scris acest lucru. 

(8) Contribuabilul poate depune o nouă cerere ori de câte ori apreciază că are 
posibilitatea de a îndeplini condițiile prevăzute de prezenta hotătâre. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Pavel BADEA 



                                                                                                                                                 
 

DIRECŢIA IMPOZITE SI TAXE         Anexa nr. 2 H.C.L. nr. _____/2016 
Sediul Calea Bucureşti nr. 51C 

 Nr. ....../....../20...... 
 

 

DECIZIE  
de amânare la plată a majorărilor de întârziere 

 
    Numele si prenumele/Denumirea debitorului .......................................................................... 
    Domiciliul/Sediul: Romania/ ......................, judetul ........................,codul postal ................, 
municipiul/orasul/comuna ................................, satul/sectorul ................., str. ............................ 
nr. ....., bl. .....,sc. ...., et. ...., ap. .... 
    Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./pasaport seria ....... nr. 
................., C.I.F.*) ..........................,telefon/fax .........................., e-mail ............................... 

  În temeiul prevederilor H.C.L. nr. _____/2016 având în vedere Notificarea 
nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., înregistrată la organul fiscal cu nr. . . . . . . . . . . din data 
de . . . . . . . . . .,   luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de H.C.L. nr. 
_____/2016 se emite următoarea decizie:   
    Se acordă amânarea la plată a unei cote de 70% din majorările de întârziere, aferente 
obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, în sumă totală de . . . . . . . . . . lei, 
reprezentând: 
 

Nr. Crt. Denumirea obligației de plată Majorări de întârziere 
(70%) 

   
   
   
   
   
   
TOTAL GENERAL  

 Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii 207/2015, privind 
codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea 
decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.  
 
 
         Conducatorul organului fiscal local,          Sef serviciu 
               L.S. ...............................        L.S. ............................... 
           (prenumele, numele si semnatura)       (prenumele, numele si semnatura) 
 

 

        Întocmit, 
--------- 

    *) Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de 

identificare fiscala, dupa caz) etc. 

    *1) Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, amenzi si alte sume). 

 

                                     MUNICIPIUL CRAIOVA 
                 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/411111 
  Craiova, 200585     Fax: 40251/414237 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro  

 



                                                                                                                 
 

DIRECŢIA IMPOZITE SI TAXE           Anexa nr. 3 H.C.L. nr. 10/2016 

Sediul Calea Bucureşti nr. 51C 

 Nr. ....../....../20......                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                                                                                                                               Pavel BADEA 
  
 

DECIZIE  
de modificare a deciziei de amânare la plată a majorărilor de întârziere 

 
    Numele si prenumele/Denumirea debitorului ........................................... 
    Domiciliul/Sediul: Romania/ ......................, judetul ........................,codul postal ................, 
municipiul/orasul/comuna ................................, satul/sectorul ................., str. ............................ 
nr. ....., bl. .....,sc. ...., et. ...., ap. .... 
    Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./pasaport seria ....... nr. 
................., C.I.F.*) ..........................,telefon/fax .........................., e-mail ............................... 
   În temeiul prevederilor H.C.L. nr. _____/2016 având în vedere Notificarea 
nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., înregistrată la organul fiscal cu nr. . . . . . . . . . . din 
data de . . . . . . . . . .,   luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de H.C.L. nr. 
_____/2016 vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere 
nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .  se modifică după cum urmează:   
    Se acordă amânarea la plată a majorărilor de întârziere, a unei cote de 70 % din majorările 
de întârziere, aferente obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, în sumă 
totală de . . . . . . . . . . lei, reprezentând: 
 

Nr. Crt. Denumirea obligației de plată Majorări de întârziere 
(70%) 

   
   
   
   
   
   
TOTAL GENERAL  

 Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii 207/2015, privind 
codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea 
decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.  
 
         Conducatorul organului fiscal local,      Sef serviciu 
        L.S. ...............................         L.S. ............................... 
           (prenumele, numele si semnatura)              (prenumele, numele si semnatura) 
 

           Întocmit, 

--------- 

    *) Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de 

identificare fiscala, dupa caz) etc. 

    *1) Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, amenzi si alte sume). 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 



 



                                                                                                                 
 

DIRECŢIA IMPOZITE SI TAXE           Anexa nr. 4 H.C.L. nr. 10/2016 
Sediul Calea Bucureşti nr. 51C                                                                     

                                                                                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Nr. ....../....../20...... Pavel BADEA 
 

 

DECIZIE  
de pierdere a valabilităţii amânării la plată a majorărilor de întârziere 

 
 

    Numele si prenumele/Denumirea debitorului ........................................... 
    Domiciliul/Sediul: Romania/ ......................, judetul ........................,codul postal ................, 
municipiul/orasul/comuna ................................,satul/sectorul ................., str. ............................ 
nr. ....., bl. .....,sc. ...., et. ...., ap. .... 
    Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./pasaport seria ....... nr. 
................., C.I.F.*) .........................., telefon/fax .........................., e-mail ............................... 

În temeiul prevederilor H.C.L. _______/2016,  vă comunicăm că amânarea la plată, 
aprobată prin Decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere nr. . . . . . . . . . . din data 
de . . . . . . . . . ., şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de . . . . . . . . . .   
     Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de . . . . . . . . . . .   
     Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii amânării la plată a 
majorărilor de întârziere: . . . . . . . . . .   
     Temeiul de drept: . . . . . . . . . .   
    Consecinţele pierderii valabilităţii amânării la plată a majorărilor de întârziere: . . . . . . . . . .   
    Menţiuni privind audierea contribuabilului: . . . . . . . . . .   
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, 
sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 
 
 
 
         Conducatorul organului fiscal local,        Sef serviciu 
        L.S. ...............................           L.S. ............................... 
           (prenumele, numele si semnatura)           (prenumele, numele si 
semnatura) 
 
 
 

         Întocmit, 

 

--------- 

    *) Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de 

identificare fiscala, dupa caz) etc. 

    *1) Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, amenzi si alte sume). 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 



                                                                                                                 
 

DIRECŢIA IMPOZITE SI TAXE                  Anexa nr. 5 H.C.L. nr. 10/2016 
Sediul Calea Bucureşti nr. 51C                                                                

  Nr. ....../....../20......                                                                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                   Pavel BADEA 
      

                                                    Conducatorul organului fiscal local, 

                    L.S. ............................... 
                           (prenumele, numele si semnatura) 

   
        Vizat C.F.P. 

      L.S. ............................... 

                           (prenumele, numele si semnatura) 

 
DECIZIE 

de anulare a creantelor 

 

    Numele si prenumele/Denumirea debitorului ........................................... 
    Domiciliul/Sediul: Romania/ ......................, judetul ........................, 

codul postal ................, municipiul/orasul/comuna ................................, 
satul/sectorul ................., str. ............................ nr. ....., bl. ....., 

sc. ...., et. ...., ap. .... 
    Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./ 

C.I.P./pasaport seria ....... nr. ................., C.I.F.*) .........................., 
telefon/fax .........................., e-mail ............................... 

    În temeiul art. 12 din O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea de facilități fiscale 

coroborat cu HCL nr. ......... / ...... ...... ......, se anuleaza urmatoarele creante: 

    - natura obligatiei fiscale*1): ........................................... 
 ┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐ 

 │  Tipul creantei  │       Suma        │       Data anularii       │ 

 ├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤ 

 │                  │                   │                           │ 
 ├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤ 

 │                  │                   │                           │ 
 ├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤ 

 │                  │                   │                           │ 

 ├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤ 

 │                  │                   │                           │ 
 ├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤ 

 │                  │                   │                           │ 

 ├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤ 

 │ TOTAL:           │                   │                           │ 
 └──────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┘ 

              SEF SERVICIU     ÎNTOCMIT 
      L.S. ...............................        L.S. ............................... 

          (prenumele, numele si semnatura)          (prenumele, numele si semnatura) 
 

--------- 
    *) Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de 

identificare fiscala, dupa caz) etc. 

    *1) Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, amenzi si alte sume). 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 



 



                                                                                                                 
 

DIRECŢIA IMPOZITE SI TAXE             Anexa nr. 6 H.C.L. nr. 10/2016 

Sediul Calea Bucureşti nr. 51C  

                                                                                                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Nr. ....../....../20......         Pavel BADEA 

 

 

DECIZIE 

 respingere a cererii de anulare  

a cotei majorărilor de întârziere 

 

    Numele si prenumele/Denumirea debitorului ........................................... 

    Domiciliul/Sediul: Romania/ ......................, judetul ........................, 

codul postal ................, municipiul/orasul/comuna ................................, 

satul/sectorul ................., str. ............................ nr. ....., bl. ....., 

sc. ...., et. ...., ap. .... 

    Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./ 

C.I.P./pasaport seria ....... nr. ................., C.I.F.*) .........................., 

telefon/fax .........................., e-mail ............................... 

   În temeiul art. 12 din O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea de        

facilități fiscale coroborat cu HCL nr. ......... / ...... ...... ......, se  

respinge cererea de anulare a cotei majorărilor de întârziere.  

    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a cotei majorărilor 

de întârziere: 

.....................................................................................

...........................................................................  

    Temeiul de drept: 

.....................................................................................

...........................................................................  

    Mențiuni privind audierea contribuabilului: 

.....................................................................................

...........................................................................  

  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile Legii 

207/2015, privind codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data 

comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal 

emitent al deciziei.  

 

     Conducatorul organului fiscal local,    Sef Serviciu 

      L.S. ...............................  L.S. ............................... 

        (prenumele, numele si semnatura)             (prenumele, numele si semnatura) 

 

 

         Întocmit, 

 

--------- 

    *) Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de 

identificare fiscala, dupa caz) etc. 

    *1) Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, amenzi si alte sume). 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 
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