
             

 

    ROMÂNIA                                                                 JUDEŢUL  SUCEAVA  

                     PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  FĂLTICENI 

    725200  FĂLTICENI                                                tel: + 40 230 542056  

    Str. Republicii,  nr.13                                             fax: + 40 230 544942 

     Nr. 9880 / 14.05.2020                                            email: falticeni@falticeni.ro 

 

Anunț privind deschiderea consultării publice  

 

Astăzi, 14 mai 2020, Primăria Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului de consultare 

publică privind următorul proiect de act normativ: “Acordarea unor facilităţi fiscale”. 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:  referatul de aprobare şi raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Impozite şi Taxe. 

Documentația  poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la adresa 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php; la sediul instituției, str. Republicii, nr. 13; proiectul de act 

normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției.  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

consultării publice se pot depune până la data de 25 mai 2020: ca mesaj în format electronic pe 

adresa de e-mail: falticeni@falticeni.ro;  prin poștă, pe adresa: Primăria Municipiului Fălticeni, str. 

Republicii, nr. 13, Fălticeni, 725200; la sediul instituției, la Registratură, la adresa str. Republicii, nr. 

13, între orele 08.00-16.00 

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Acordarea unor facilităţi fiscale”. Propunerile trimise 

vor fi publicate pe pagina de internet a instituției. 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public 

proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal 

constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 04.06.2020  

 Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0230542056, e-mail: 

falticeni@falticeni.ro, persoană de contact: insp. Alexandru Săvescu.  

 

Secretar general municipiu,       Întocmit, 

Jur. Mihaela Busuioc                              Responsabil Legea 52/2003 

         Insp. Alexandru Săvescu 

 

 

 

 

 

 

         

http://www.falticeni.ro/transparenta.php


            R O M Â N I A                                                        

       JUDEŢUL  SUCEAVA                                                              Nr.  9878/14.05.2020      

    MUNICIPIUL FĂLTICENI  

              P R I M A R 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale  

Impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de venituri, utilizate pentru 

acoperirea cheltuielilor publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile 

legii. 

Nivelul impozitelor și taxelor constituie un aspect esențial de care depinde 

consimțământul la plata acestora și gradul de civism fiscal, cu impact direct asupra gradului 

de evaziune fiscală și asupra gradului de încasare a veniturilor bugetului local. 

În contextul pandemiei generată de coronavirusul SARS-CoV-2, au fost create pârghii 

la dispoziția consiliilor locale de acordare a unor facilități fiscale la plata impozitelor și 

taxelor locale. 

Astfel, măsurile de care urmează a beneficia cetățenii municipiului Fălticeni sunt 

următoarele: 

- reducerea impozitului anual pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, 

folosite pentru activitatea economică, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de 

urgență, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să iși întrerupă 

total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a 

activității economice. Astfel, această facilitate vine în sprijinul acelor persoane fizice sau 

juridice ce au fost afectate direct de instituirea stării de urgență; 

- scutirea de la plata lunară a taxei pe clădiri datorată de către concesionari, locatari, titulari ai 

dreptului de administrare sau folosință ai unei clădiri proprietate publică a statului ori a UAT 

Fălticeni care, potrivit legii, au fost obligați să își întrerupă total activitatea economică.  

- scutirea de la plata creanțelor accesoriilor care va contribui la încasarea voluntară a 

creanțelor bugetare principale restante, cu atât mai mult cu cât în anul 2020 activitatea de 

executare silită a acestora a fost suspendată pe o perioadă de 3 luni și în continuare va fi 

dificil de aplicat în contextul general al scăderii economice. 

Faţă de cele menţionate mai sus, vă propun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre  

privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. 
 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 



MUNICIPIUL FĂLTICENI                                                        Nr.   

SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE                                  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind acordarea unor facilități fiscale  

 

 

Având in vedere prevederile OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legiinr. 

227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, pentru durata stării 

de urgență decretate în anul 2020, art. V, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxa 

pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, consiliile 

locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot adopta hotărâri pâna la data de 14 

august 2020 privind: 

a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cota de pâna la 50%, pentru clădirile 

nerezidentiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea 

economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin 

alt tip de contract pentru desfășurarea unor activităti economice către alte persoane fizice sau 

juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor 

epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit 

legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis 

de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a 

activității economice; 

b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii 

dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori 

a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de 

urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost 

obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică. 

(2) În situația în care autoritățile administrației publice locale competente adoptă hotărâri 

de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidentiale, pentru a beneficia de prevederile alin. 

(1) lit. a), proprietarii clădirilor au obligația ca, pana la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să 

depună la organul fiscal local în a cărui raza teritorială de competență se afla clădirea, o cerere de 

acordare a reducerii, însoțită de o declaratie pe propria răspundere. 

(3) Proprietarii care dețin clădiri nerezidentiale utilizate pentru activitatea economică 

proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) vor menționa fie întreruperea 

totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțiala a 

activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea 



prevazută la alin. (2) o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, 

Energiei si Mediului de Afaceri. 

(4) În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru 

desfașurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a 

instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) trebuie să 

reiasă că acestia se regăsesc concomitent în următoarele situații: 

a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau 

altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care 

s-a instituit starea de urgentă; 

b) cel putin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activitătilor economice nu au fost 

utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, 

potrivit legii, să își intrerupă total și/sau parțial activitatea economică. 

(5) Pentru încadrarea în situația prevazută la alin. (4) lit. b) proprietarii care dețin clădiri 

nerezidențiale verifică dacă cel putin 50% din suprafața totală deținută și data în folosință pentru 

desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de 

întreruperea totală și/sau parțiala a activității acestora la data de 14 mai 2020. 

(6) Proprietarii care dețin clădiri nerezidentiale date în folosință pentru desfășurarea unor 

activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevazută la alin. (2) vor anexa 

declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la alin. 

(4) lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea 

totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență emise de 

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au intrerupt partial 

activitatea economică, dupa caz. 

(7)În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) au plătit impozitul anual pe clădiri 

datorat pentru anul 2020, integral/parțial, pânî la primul termen de plată, acestea pot solicita 

restituirea/compensarea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea/ compensarea, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

(8) În situația în care autoritățile administrației publice locale competente adoptă hotărâri 

de acordare a scutirii de la plata taxei pe clădiri, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. b), 

concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate 

publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, dupa caz, au obligația ca până 

la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depuna la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de 

competență se află clădirea, o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria 

răspundere. În declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa prevederile legale 

potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de 

urgență. 

(9) În cazul în care persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri 

datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita restituirea, în 

termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

207/2015, cu modificările și completările ulterioare. 



(10) În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile alin. (1) lit. a), impozitul anual 

pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației de până la 10% prevăzută la 

art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, stabilită pentru 

anul 2020 prin hotărâre a consiliului local asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020. 

Având în vedere prevederile OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, pentru durata stării 

de urgență decretate în anul 2020, art.XVII, în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 

martie 2020 inclusiv, datorate bugetelor locale, unitățile administrativ teritoriale pot institui măsuri 

de anulare a accesoriilor prin hotarare a consiliului local. Consiliul local aprobă și procedura de 

acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 

inclusiv, datorate bugetelor locale. 

Având în vedere cele prezentate, vă supun spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre 

privind acordarea unor facilități fiscal. 

 

Şef Serviciu Impozite si Taxe, 

Ec. Marinela Gontariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     ROMÂNIA 

             JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                        

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                    FĂLTICENI 

 

Nr   9879/14.05.2020                                                                               Proiect 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor facilități fiscale  

 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare a d-lui primar, prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la 

nr.9878/14.05.2020; 

 Având în vedere: 

 

- Prevederile art. V .i art. XVII din OUG nr. 69/ 2020 pentru modificarea și completarea 

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

- Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare ; 

- Prevederile Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În baza dispozitiilor . 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ c”, art. 136, alin. 10 si art. 139, 

alin.3, lit. „c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare: 

 

 

 

H O T Ă R A Ș T E: 

 
Art. 1. (1) – Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cota de 20%, pentru clădirile 

nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea 

economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin 

alt tip de contract pentru desfașurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau 



juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor 

epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit 

legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situatii de urgenta emis 

de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea partiala a 

activitatii economice. 

(2) Se aproba Procedura de reducere a impozitului anual pe cladiri cu o cota de 20%, conform Anexei 

nr. 1, parte integranta a prezentei hotărâri. 

Art.2. (1) – Se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, 

locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau 

privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a 

instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, dacă 

utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică. 

(2) Se aproba Procedura de scutire de la plata taxei lunare pe cladiri, conform Anexei nr. 2, parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3. (1) – Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligatilor bugetare restante la data de 31 martie 

2020 datorate bugetului local al Municipului Fălticeni. Procedura de acordare este prevazută în 

Anexa 3. 

(2) Se aprobă Procedura de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 

martie 2020, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. (1) Se aprobă formularele tipizate : 

- DECIZIE pentru aprobarea cererii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor 

bugetare restante la data de 31martie 2020 datorate bugetelor locale – Anexa nr. 4  

- DECIZIE pentru respingerea cererii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor 

bugetare restante la data de 31martie 2020 datorate bugetelor locale - Anexa nr. 5 

- DECIZIE pentru aprobarea cererii de reducere/scutire a impozitului/taxei pe 

clădiri - Anexa nr. 6 

- DECIZIE pentru respingerea cererii de reducere/scutire a impozitului/taxei pe 

clădiri - Anexa nr. 7 
(2) Anexele 4-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. – Serviciul Impozite şi Taxe, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  INIŢIATOR,                                                                                Avizat, 

                           PRIMAR,                                                                        Secretar general municipiu, 

Prof. Gheorghe-Catalin Coman                                                                       Mihaela Busuioc 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

FĂLTICENI 

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. ....... din.......... 2020 

Procedura privind reducerea impozitului pe clădiri cu o cota de 20% 

1. Prezenta procedură se aplică pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor 

fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință 

printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor 

activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă 

în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei 

coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își 

întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de 

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea partială a 

activității economice ; 

2. Proprietarii clădirilor au obligația ca, pâna la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, sa depuna la 

organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere; 

3. Proprietarii care detin clădiri nerezidentiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în 

declarația pe propria răspundere prevăzuta la punctul (2) vor mentiona : 

- adresa clădirii/clădirilor pentru care se solicită reducerea impozitului ; 

- în cazul intreruperii totale sau parțiale a activitații economice doar pentru o cota parte dintr-o 

clădire, contribuabilul va menționa în declaratie valoarea impozabilă a cotei părți pentru care solicită 

reducerea  impozitului ; 

- fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie 

întreruperea parțială a activitătii economice. 

Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevazută la punctul (2) o 

copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de 

Afaceri. 

4. În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor 

activităti economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de 

urgență, din declarația pe propria răspundere prevazută la alin. (2) trebuie să reiasă că aceștia se 

regăsesc concomitent în următoarele situații: 

a) au renunțat la cel putin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă 

formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a 

instituit starea de urgență; 



b) cel putin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost 

utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați,  

potrivit legii, să își întrerupă total și/sau partial activitatea economică. 

5. Pentru încadrarea în situația prevăzută la punctual 4. lit. b) proprietarii care dețin clădiri 

nerezidentiale verifica dacă cel putin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru 

desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de 

întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020. 

6. Proprietarii care dețin clădiri nerezidentiale date în folosința pentru desfășurarea unor activități 

economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la punctul (2) vor anexa 

declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la 

punctul (4) lit. a) si b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la 

întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de 

urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului 

de Afaceri în  cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, dupa caz. 

7. În cazul în care persoanele fizice sau juridice prevăzute la punctul (1) au plătit impozitul anual pe 

clădiri datorat pentru anul 2020, integral/partial, pâna la primul termen de plată, acestea pot solicita 

restituirea/compensarea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea/compensarea, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completarile ulterioare. 

8. Persoanele cu atribuții în stabilirea impozitelor și taxelor locale din cadrul organului fiscal local vor 

verifica cererea de reducere a impozitului pe clădiri și declarația pe proprie răspundere în 

concordanță cu evidența fiscală de la rolul contribuabililor. 

Dacă există neclarități în evidența fiscală sau între evidența fiscală și declarația contribuabilului, 

organul fiscal va solicita lămuriri din partea contribuabilului. Contribuabilul are obligația de a 

prezenta organului fiscal clarificările solicitate în termen de maxim 30 de zile dar nu mai târziu data 

limita de depunere și soluționare a cererilor de 15 septembrie 2020. 

9. Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii de reducere a 

impozitului pe clădiri ce va fi comunicată contribuabilului. Decizia se aprobă la nivelul organului fiscal 

local de către conducatorul acestuia, fără a fi necesara aprobarea fiecărei cereri prin Hotărâre de 

Consiliu Local. Formularele tipizate:   DECIZIE pentru aprobarea cererii de reducere/scutire a 

impozitului/taxei pe clădiri, respectiv DECIZIE pentru  respingerea cererii de reducere/scutire a 

impozitului/taxei pe clădiri   fac parte integranta din prezenta hotarâre. 

Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotarâri se poate formula 

contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Intocmit, 

Şef Serviciu Impozite si Taxe, 

Ec. Marinela Gontariu 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

FĂLTICENI 

 

Anexa nr. 2 la HCL nr. ....... din.......... 2020 

 

Procedura privind scutirea de la plata taxei pe clădiri 

 

1. Prezenta procedură se aplica pentru scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către 

concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea 

publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a 

instituit starea de urgentă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii 

clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică ; 

2. Concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri 

proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la 

data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, 

însoțită de o declarație pe propria răspundere. 

3. În declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa : 

- prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe 

perioada instituirii stării de urgență; 

- adresa clădirii/clădirilor pentru care se solicită scutirea de la plata taxei ; 

4. În cazul în care persoanele fizice sau juridice au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru 

perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita restituirea/compensarea, în 

termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea/compensarea, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

5. Persoanele cu atribuții în stabilirea impozitelor și taxelor locale din cadrul organului fiscal local vor 

verifica cererea de scutire și declarația pe proprie răspundere în concordanță cu evidența fiscală de 

la rolul contribuabililor. Dacă există neclarități în evidența fiscală sau între evidența fiscală și 

declarația contribuabilului, organul fiscal va solicita lămuriri din partea 

contribuiabilului. Contribuabilul are obligația de a prezenta organului fiscal clarificările solicitate în 

termen de maxim 30 de zile dar nu mai târziu data limită de depunere și soluționare a cererilor de 15 

septembrie 2020. 

6. Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii de scutire ce va fi 

comunicată contribuabilului. Decizia se aprobă la nivelul organului fiscal local de către conducatorul 



acestuia, fără a fi necesara aprobarea fiecărei cereri prin Hotărâre de Consiliu Local. Împotriva 

actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula contestație potrivit 

art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Formularele tipizate:   

DECIZIE pentru aprobarea cererii de reducere/scutire a impozitului/taxei pe clădiri, respectiv DECIZIE 

pentru respingerea cererii de reducere/scutire a impozitului/taxei pe clădiri   fac parte integranta din 

prezenta hotarâre. 

 

 

 

Intocmit, 

Şef Serviciu Impozite si Taxe, 

Ec. Marinela Gontariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

FĂLTICENI 

 

 

Anexa nr.3  la HCL nr. ....... din.......... 2020 

 

Procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare 

restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Fălticeni 

 

 

 

 

1. Dispoziții generale 

(1) Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor persoane fizice, persoane juridice sau 

entitați fără personalitate juridică care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare 

principale restante administrate de organul fiscal local al municipiului Fălticeni. 

(2) Prin obligații bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se întelege: 

a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată pâna la data de 31 

martie 2020, inclusiv amenzi precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă 

între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri 

economice și fiscal-bugetare și data de 31 martie 2020 inclusiv; 

b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate pâna 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 și diferențele de obligații bugetare principale aferente perioadelor 

fiscale de pâna la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de 

organul fiscal local prin decizie de impunere emisă și comunicată pâna la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanțe de urgentă, ca urmare a unei inspecții fiscale sau a verificării 

situației fiscal personale; 



c) obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pâna la data de 31 martie 2020 

inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declarație de 

impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 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 31martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile 

bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de 

pâna la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă 

între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 

(3) Nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 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 caror executare este suspendată în 

condițiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv. 

(4) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care, la aceasta 

dată, se afla în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai 

târziu de data de 30 septembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, dupa 

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 majorărilor de întârziere, dobânzilor, penalitatilor 

și tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele 

suspendării actului administrativ fiscal pâna la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 

inclusiv. 

2. Obiectivul și scopul procedurii 

Este determinat de 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.  

3. Durata aplicarii procedurii 

Prezenta procedură se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii pâna la data de 30 septembrie 

2020 inclusiv. 

4. Condițiile de anulare a accesoriilor 

Se anulează accesoriile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții : 

a) toate obligațiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, 

administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 

207/2015, cu modificările și completările ulterioare, pâna 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, pâna la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate 

obligatiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată 

cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

c) debitorul sa aibă depuse toate declarațiile fiscale : impozit/taxa clădiri, impozit/taxa teren, taxa 

firma, dupa caz, pâna la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzator a 

condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 30 septembrie 2020 inclusiv, sub 

sancțiunea decăderii. 

5. Modalitatea de implementare a procedurii 

Contribuabilii interesați pot depune o cerere de anulare a accesoriilor, pâna cel târziu la data de 30 

septembrie 2020, după îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la punctul 4. Cererea se 

depune la registratura instituției. 

În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii funcționarii publici cu atribuții 

atât în stabilire cât și executare silita vor analiza dacă impozitele și taxele locale aflate în evidența 

fiscală sunt stabilite în 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 

executarii silite. 

În cazul în care se constata neconcordanțe în evidențele fiscale, contribuabilul este înștiințat de 

îndată pentru a se prezenta la sediul organului fiscal local în vederea clarificăriilor necesare. În acest 

caz soluționarea cererii de anulare a accesoriilor va avea termen maxim de 30 de zile. 

În urma analizei efectuate, se va întocmi o decizie de acordare/neacordare a cererii de anulare a 

accesoriilor. Decizia se aprobă la nivelul organului fiscal local de către conducătorul acestuia, fără a fi 

necesară aprobarea fiecărei cereri prin Hotarâre de Consiliu Local. 

Decizia se comunică contribuabililor cu respectarea prevederilor art.47 din Legea 207/2015 referitor 

la comunicarea actelor administrative fiscale. Decizia poate fi contestată de catre contribuabili la 

organul fiscal local potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările 

ulterioare. Formularele tipizate: Decizia privind aprobarea cererii de anulare a accesoriilor în cazul 

obligațiilor bugetare restante la data de 31martie 2020 datorate bugetelor locale, respectiv Decizia 

privind respingerea cererii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 

31martie 2020 datorate bugetelor locale fac parte integrantă din prezenta hotarâre. 

 

Intocmit, 

Şef Serviciu Impozite si Taxe, 

Ec. Marinela Gontariu 

 

 



ROMÂNIA       Anexa nr. 4 la HCL ….. din…… 

MUNICIPIUL FĂLTICENI      

JUDEŢUL SUCEAVA        Avizat, 

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE      Primar  

Codul de identificare fiscală:5432522      prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

Adresa: Loc Fălticeni, Jud Suceava, Str Republicii, NR 13      

TEL/FAX :0230542056;0230544942 

Adresa e- mail: municipium_impozite@falticeni.ro 

          Nr.  

            

DECIZIE 

pentru aprobarea cererii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 

31martie 2020 datorate bugetelor locale 

 

Contribuabilul PF împuternicit (PJ) ………………………………………………….., legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie… nr. 

…………….., CNP ………………………, judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. 

....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax 

............................., adresă de e-mail ………………………….… , 

Contribuabilul (PJ) ……………………………………., Codul de identificare fiscală ……….................., judeţ 

.................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. ............................................ nr. ....., 

bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax ............................., adresă de e-mail 

…………………………………, înregistrat la registrul comerţului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN 

…………………………………….., deschis la ……………………………………… 

 Având în vedere cererea nr………, din data de………,în conformitate cu prevederile OG nr. 

69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr227/2015  privind Codul Fiscal precum și pentru 

instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările şi completările ulterioareși prevederile HCL nr………. se 

acordă facilități fiscale constând în anularea accesoriilor aferente obligațiilor datorate bugetului local 

al municipiului  Fălticeni, restante la data de 31 martie 2020, în suma totală de ……….. lei, 

reprezentând: 

 Nr. de rol nominal unic:   

Tip debit Accesorii(lei) 

  

  

  

Total  

Anularea accesoriilor opereaza la data îndeplinirii de către contribuabil a obligațiilor de plata 

prevazute in Anexa …., din HCL nr …./ ……... 

mailto:municipium_impozite@falticeni.ro


Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie conform prevederilor Legii 

207/2015, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent. 

 Alte menţiuni ale organului fiscal: 

 

 

Sef serviciu impozite si taxe,                  Întocmit  

       

 

 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 
Prenume şi nume ______________________________, CNP __________________B.I./A.I./C.I. serie 
_____ nr. _________.                                    
Semnătură contribuabil  _____________ 
Data _________/_________/_________ sau  
Nr. şi data confirmării de primire:  ___________________________________ 

 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 

adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu 

caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679. 

 

 

ROMÂNIA       Anexa nr.5 la HCL ….. din…… 

MUNICIPIUL FĂLTICENI      

JUDEŢUL SUCEAVA        Avizat, 

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE      Primar  

Codul de identificare fiscală:5432522      prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

Adresa: Loc Fălticeni, Jud Suceava, Str Republicii, NR 13      

TEL/FAX :0230542056;0230544942 

Adresa e- mail: municipium_impozite@falticeni.ro 

          Nr. 

 

DECIZIE 

pentru respingerea cererii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 

31martie 2020 datorate bugetelor locale 

mailto:municipium_impozite@falticeni.ro


 

Contribuabilul PF împuternicit (PJ) ………………………………………………….., legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie… nr. 

…………….., CNP ………………………, judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. 

....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax 

............................., adresă de e-mail ………………………….… , 

Contribuabilul (PJ) ……………………………………., Codul de identificare fiscală ……….................., judeţ 

.................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. ............................................ nr. ....., 

bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax ............................., adresă de e-mail 

…………………………………, înregistrat la registrul comerţului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN 

…………………………………….., deschis la ……………………………………… 

 Având în vedere cererea nr………, din data de………,în conformitate cu prevederile OG nr. 

69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr227/2015  privind Codul Fiscal precum și pentru 

instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările şi completările ulterioareși prevederile HCL nr………. se 

respinge cererea de anulare a facilități fiscale constând în anularea accesoriilor aferente obligațiilor 

datorate bugetului local al municipiului  Fălticeni, restante la data de 31 martie 2020, în suma totală 

de ……….. lei, reprezentând: 

 Nr. de rol nominal unic:   

 

Respingerea cererii este motivate de :…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie conform prevederilor Legii 

207/2015, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent. 

 Alte menţiuni ale organului fiscal: 

 

 

 

 

Sef serviciu impozite si taxe,                  Întocmit, 

  

         

 



 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 
Prenume şi nume ______________________________, CNP __________________B.I./A.I./C.I. serie 
_____ nr. _________.                                    
Semnătură contribuabil  _____________ 
Data _________/_________/_________ sau  
Nr. şi data confirmării de primire:  ___________________________________ 

 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 

adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu 

caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679. 

ROMÂNIA       Anexa nr. 6 la HCL ….. din…… 

MUNICIPIUL FĂLTICENI      

JUDEŢUL SUCEAVA        Avizat, 

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE      Primar  

Codul de identificare fiscală:5432522      prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

Adresa: Loc Fălticeni, Jud Suceava, Str Republicii, NR 13      

TEL/FAX :0230542056;0230544942 

Adresa e- mail: municipium_impozite@falticeni.ro 

          Nr. 

DECIZIE 

pentru aprobarea cererii de reducere/scutire a impozitului/taxei pe clădiri  

 

Contribuabilul PF împuternicit (PJ) ………………………………………………….., legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie… nr. 

…………….., CNP ………………………, judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. 

....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax 

............................., adresă de e-mail ………………………….… , 

Contribuabilul (PJ) ……………………………………., Codul de identificare fiscală ……….................., judeţ 

.................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. ............................................ nr. ....., 

bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax ............................., adresă de e-mail 

…………………………………, înregistrat la registrul comerţului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN 

…………………………………….., deschis la ……………………………………… 

 Având în vedere cererea nr………, din data de………,în conformitate cu prevederile OG nr. 

69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr227/2015  privind Codul Fiscal precum și pentru 

instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările şi completările ulterioareși prevederile HCL nr………. se 

acordă facilități fiscale constând în reducerea impozitului/taxa pe clădiri datorat bugetului local al 

municipiului  Fălticeni, în suma totală de ……….. lei, reprezentând: 

mailto:municipium_impozite@falticeni.ro


 Nr. de rol nominal unic:   

Tip debit Impozit/taxa pe cladiri(lei) 

  

  

  

Total  

 

Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie conform prevederilor Legii 

207/2015, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent. 

 Alte menţiuni ale organului fiscal: 

 

 

Sef serviciu impozite si taxe,                  Întocmit, 

 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 
Prenume şi nume ______________________________, CNP __________________B.I./A.I./C.I. serie 
_____ nr. _________.                                    
Semnătură contribuabil  _____________ 
Data _________/_________/_________ sau  
Nr. şi data confirmării de primire:  ___________________________________ 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 

adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu 

caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA       Anexa nr.7 la HCL ….. din……  

MUNICIPIUL FĂLTICENI      

JUDEŢUL SUCEAVA        Avizat, 

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE      Primar  

Codul de identificare fiscală:5432522      prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

Adresa: Loc Fălticeni, Jud Suceava, Str Republicii, NR 13      

TEL/FAX :0230542056;0230544942 

Adresa e- mail: municipium_impozite@falticeni.ro 

          Nr.  

DECIZIE 

pentru respingerea cererii de reducere/scutire a impozitului/taxei pe clădiri 

 

Contribuabilul PF împuternicit (PJ) ………………………………………………….., legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie… nr. 

…………….., CNP ………………………, judeţ .................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. 

....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax 

............................., adresă de e-mail ………………………….… , 

Contribuabilul (PJ) ……………………………………., Codul de identificare fiscală ……….................., judeţ 

.................. loc. ........................... cod poştal ....................... sector ...., str. ............................................ nr. ....., 

bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax ............................., adresă de e-mail 

…………………………………, înregistrat la registrul comerţului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN 

…………………………………….., deschis la ……………………………………… 

 Având în vedere cererea nr………, din data de………,în conformitate cu prevederile OG nr. 

69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr227/2015  privind Codul Fiscal precum și pentru 

instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările şi completările ulterioareși prevederile HCL nr………. se 

respinge cererea de anulare a facilități fiscale constând în reducere/scutire a impozitului/taxei pe 

clădiri datorate bugetului local al municipiului  Fălticeni. 

 

Respingerea cererii este motivate de :…………………………………………………………………… 

Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie conform prevederilor Legii 

207/2015, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent. 

 Alte menţiuni ale organului fiscal: 

 

 

Sef serviciu impozite si taxe,                  Întocmit, 

mailto:municipium_impozite@falticeni.ro


Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 
Prenume şi nume ______________________________, CNP __________________B.I./A.I./C.I. serie 
_____ nr. _________.                                    
Semnătură contribuabil  _____________ 
Data _________/_________/_________ sau  
Nr. şi data confirmării de primire:  ___________________________________ 

 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 

adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră în posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi folosi datele cu 

caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679. 

 


