
 
 JUDEŢUL ARGEŞ                                                                               
 ORAŞUL COSTEŞTI                                                                                   
 CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI                                         

 HOTĂRÂRE nr.8 
privind modificarea și completarea anexei nr.1 la HCL 

nr.68/26.11.2020, privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor 
bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului 

local al orașului Costești   
 

 
Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară 

în data de 23.02.2021; 
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-

Primarul orașului Costești, înregistrat sub nr.3268/09.02.2021; 
-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 

nr.3269/09.02.2021, întocmit de doamna Ion Andreea Mihaela-şef serviciu buget 
contabilitate-impozite şi taxe locale; 

 Văzând prevederile: 
-Capitolului II art.XVII din O.U.G. nr.69/2020, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri fiscale; 

-O.U.G. nr.226/30.12.2020, privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

-art.129 alin.(2) lit.b coroborat cu art.129 alin.(4) lit.”c” și alin.(14), art.133 
alin.(1), art.136 alin.(8) şi art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

                     Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costesti; 
 În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.3 lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 
         HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.Anexa nr.1 la Hotărȃrea Consiliului Local al orașului Costești 

nr.68/26.11.2020, privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 
restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al orașului Costești, 
se modifică și completează după cum urmează: 

Art.1 Sfera de aplicare, alin. (2), pct. a, se introduce un nou pct. a^1, 
cu urmatorul continut: Sunt considerate obligaţii bugetare principale restante şi 
obligaţiile bugetare principale datorate de debitorul aflat în insolvenţă pentru 
care s-a împlinit scadenţa până la data de 31 martie 2020 inclusiv, 
independent de existenţa unui tabel de creanţe sau a unui program de plată a 
creanţelor; 

Art.1 Sfera de aplicare, alin.(4) va avea urmatorul cuprins: 
     Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi 

obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile 
prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de                     
31 martie 2021 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, 
încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. 

     Art. 1 Sfera de aplicare, alin.(5) va avea urmatorul cuprins: 
Pentru obligațiile prevăzute la alin (3) lit.b), debitorii pot renunța la efectele 

suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia  de anularea 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. 



Art.2 Conditii de acordare a facilitatilor, alin. (1), pct. d) 
debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în 

mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), în perioada 14 mai 2020-15 
decembrie 2020, inclusiv, sau în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021, 
inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

Art.3 Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor 
bugetare restante, alin (1) va avea urmatorul cuprins: 

Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare 
accesorii potrivit prezentei proceduri, pot depune o notificare (formular tipizat) 
adresată organului fiscal local, cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data 
depunerii cererii de anulare a accesoriilor, 31 martie 2021 inclusiv; 

Art.3 Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor 
bugetare restante, alin. (5) va avea urmatorul cuprins: 

Pentru debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1) se naste 
dreptul de a depune cererea de anulare a accesoriilor, conform modelului de 
cerere, la prezenta procedura, cel tarziu pana la data de 31 martie 2021 inclusiv, 
sub sanctiunea decaderii. 

Art.3 Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor 
bugetare restante, alin. (7) , pct.(c) va avea urmatorul cuprins: 

obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data 
soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 martie 2021 
inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor. 

Art.3 Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor 
bugetare restante, alin. (9) , pct.(b) va avea urmatorul cuprins: 

la data de 31 martie 2021 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune 
cerere de anulare a accesoriilor. 

Art.4 Efecte cu privire la masurile de executare silita prin poprire 
instituite de organul fiscal, alin. (1) va avea urmatorul cuprins: 

Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, 
precum şi în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 inclusiv, debitorii care au 
notificat organul fiscal potrivit art. 3 şi au dispuse măsuri de executare silită prin 
poprire la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, asupra disponibilităţilor 
băneşti pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din 
sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentând obligaţii de plată care fac 
obiectul amânării la plată în vederea anulării. 

Art.4 Efecte cu privire la masurile de executare silita prin poprire 
instituite de organul fiscal, alin. (2) va avea urmatorul cuprins: 

Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru măsurile de executare silită 
prin poprire dispuse, potrivit legii, între data de 14 mai 2020 şi data de 31 martie 
2021 inclusiv. 

Art.5 Solutionarea cererilor, alin. (1) va avea urmatorul cuprins: 
Cererea de anulare a accesoriilor depusă până la data de 31 martie 2021, 

sub sancțiunea decăderii, se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor 
sau, după caz, decizie de respingere a  cererii de anulare a accesoriilor.   

Art.2.Celelalte articole ale Hotărȃrii Consiliului Local al orașului Costești 
nr.68/26.11.2020, respectiv ale anexei nr.1, rămȃn neschimbate. 
          Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termen legal Instituţiei 

Prefectului Argeş. 
           

          Dată astăzi:23.02.2021 
                                                                    contrasemnează secretar general oraş 
                                                                                            Chiriţă Iuliana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    
                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 BĂRBULESCU NARCIS-IONUȚ 


