ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E

privind aprobarea anulării accesoriilor aferente obligațiilor principale
bugetare restante la 31 martie 2020 a debitorilor, persoane fizice,
persoane juridice și entități fără personalitate juridică, la bugetul local al
UAT Pogoanele
Avizat Secretar general al orașului Pogoanele,
Jr. Valentino Adrian Cotruță
Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău.
Având în vedere:
- Referatul d.lui Gheorghe Constantin Eduard, șef birou taxe și impozite locale, nr.
4168/19.05.2020;
- Expunerea de motive Primarului orașului Pogoanele nr. 4178/20.05.2020.
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 69/2020 privind modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor facilități fiscale;
- Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare;
- In temeiul art. 154, 155 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la
31 martie 2020 a debitorilor persoane fizice, persoane juridice sau entități fără personalitate
juridică, la bugetul local al UAT Pogoanele, în următoarele condiții, îndeplinite cumulativ:
a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, inclusiv, se sting
prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale
și accesorii cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2020 și până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020.
c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii de
anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru
perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite prin
decizie a organului fiscal.
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod

corespunzător a condițiilor anterior stabilite la lit. a) – c), dar nu mai târziu de 15 decembrie
2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
Art.2. Anularea accesoriilor se efectuează în condițiile stabilite la art. 1 și conform
procedurii prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei.
Art.3. Serviciul contabilitate, resurse umane, taxe si impozite locale va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre
persoanelor și institutiilor interesante.

Inițiator,
Primarul orașului Pogoanele
ing. Dumitrașcu Florin

