
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale ce pot fi anulate, 

aflate în sold la data de 31 decembrie a anului în curs

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 19.12.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.755092/CP/13.12.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 754596/13.12.2019 al Direcţiei Generale de Impozite şi 

Taxe Locale;
- Adresa nr. 754583/13.12.2019 a Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 266 alin. (6) din Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare;
- Art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;
Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se stabileşte plafonul crenţelor fiscale ce pot fi anulate, aflate în sold la data de 31 
decembrie a anului în curs, la un cuantum maxim de 20 lei, datorate de către persoanele fizice şi 
juridice ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local 
al Sectorului 3.

Art. 2. Se aprobă anularea creanţelor fiscale care se încadrează în prevederile art.l.

Art.3. Plafonul creanţelor prevăzute la art.l se aplică totalului creanţelor fiscale 
neachitate de debitor, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului în curs.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale ce pot fi anulate, 

aflate în sold la data de 31 decembrie a anului în curs

în conformitate cu prevederile art. 266 alin. (1) din Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, "în situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv 
cele privind comunicarea prin poştâ, sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării 
silite, conducătorul organului de executare silită poate aproba anularea debitelor respective."

Potrivit alin. (5), "creanţele fiscale restante administrate de organul fisca l central, 
aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se 
aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori".

Alineatul (6) al aceluiaşi articol reglementează faptul că "în cazul creanţelor fiscale  
administrate de organul fisca l local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili 
plafonul creanţelor fiscale care pot f i anulate, care nu poate depăşi lim ita maximă prevăzută 
la alin. (5) ."

în cadrul procedurii de executare silită conform prevederilor legale în vigoare, sunt 
emise şi comunicate debitorilor şi diferiţilor terţi acte de executare, operaţiuni ce implică 
costuri cu materia primă (hârtia), imprimarea, plicul şi expedierea acestuia către debitor, 
angajator, instuţii bancare, etc. Justificarea acestui demers constă în faptul că recuperarea 
debitelor în cuantum de până la 20 lei prin proceduri de executare silită, ar necesita cheltuieli 
de executare ce ar depăşi totalul creanţelor fiscale supuse excutării.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
754596/13.12.2019 al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun analizei şi aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROI

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot ft dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale ce pot fi anulate, aflate în

sold la data de 31 decembrie a anului în curs

Art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscala cu modificările şi completările 
ulteriore, reglementează posibilitatea stingerii creanţelor fiscale ale bugetului local prin anularea acestora 
din motive justificate., precum şi cuantumul acestor obligaţii al căror plafon se stabileşte conform alin.6, în 
cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre a consiliului local.

Precizăm că în cadrul procedurii de executare silită, conform prevederilor legale în vigoare, sunt emise 
şi comunicate debitorilor şi diferiţilor leiţi acte de executare, operaţiuni ce implică costuri cu materia primă, 
imprimarea, expedierea acestora. Justificarea acestui demers constă în faptul că recuperarea debitelor în 
cuantum de până la 20 lei prin proceduri de executarea silită, ar necesita cheltuieli de executare ce ar depăşi 
totalul creanţelor fiscale supuse executării.

Astfel, având în vedere prevederile legale mai sus prezentate, considerăm oportună emiterea unei 
hotărâri de consiliu local sector 3. prin care să se stabilească plafonul creanţelor fiscale ce pot fi anulate, 
aflate în sold la data de 31 decembrie, a anului în curs, şi anularea acestora, plafon care se va aplica totalului 
obligaţiilor fiscale datorate de debitor, atât persoană fizică cât şi persoană juridică.
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datata, transmisa pe adresa Direcţiei Generale Impozite s> Taxe LdM la Sector 3.
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Către,
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DIRECŢIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE
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în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local sector 3, vă transmitem propunerea de iniţiere de 
către Primarui sectorului 3, a proiectului de hotărâre privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale ce pot fi 
anulate, aflate în sold Ia data de 31 decembrie a anului în curs.

Anexat vă transmitem următoarele documente:
- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale;
- Proiectul expunerii de motive;
- Proiectul de hotărâre.
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