
Anexa 2 la HCL Domnesti nr. ____/_________ 

 

Decizie de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii 

 

 Denumirea/Numele și prenumele …………………………………………………………..…, 
Adresa………………………………………………………………………………………………....,  

codul de identificare fiscală……………………………………………………………………...……. 

În temeiul prevederilor Ordonanței nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale, ale 
Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală și ale Hotărârii Consiliului Local Domnesti 
nr……../…………………   

Având în vedere Notificarea înregistrată la organul fiscal cu nr. ………din data………….… 

Luând în considerare faptul că sunt îndeplinite condițiile legale, se emite următoarea decizie: 

Se acordă amânarea la plată a accesoriilor aferente obligațiilor de plată restante la data de 31 
decembrie 2018 / accesoriile aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitor, 
reprezentând: 

Nr. Denumirea obligației 
de plată 

Cuantumul accesoriilor amânate 

În cazul plății 

sumelor 

datorate în 

septembrie 2019 

În cazul plății 

sumelor 

datorate în 

octombrie 2019 

În cazul plății 

sumelor 

datorate în 

noiembrie 2019 

În cazul plății 

sumelor 

datorate în 

decembrie 2019 

1      

2      

…      

   

Împotriva prezentei Decizii se poate formula contestație, în condițiile prevăzute de Legea nr. 
207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen 
de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la sediul 
organului fiscal emitent al deciziei. 

 

       Conducătorul organului fiscal, 

       ………………………………  

 

 

 

 



Anexa 3 la HCL Domnesti nr. ____/_________ 

 

Decizie de anulare la plată a obligațiilor de plată accesorii 

 

 Denumirea/Numele și prenumele……………… …………………………………………..…, 
adresa………………………………………………………………………….., codul de identificare 
fiscală…………………………………………………………………………………………….……. 

În temeiul prevederilor Ordonanței nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale, ale 
Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală și ale Hotărârii Consiliului Local Domnesti 
nr………/………………   

Având în vedere cererea înregistrată la organul fiscal cu nr. ………….din data………….….. 

Luând în considerare faptul că sunt îndeplinite condițiile legale, se emite următoarea decizie: 

Se acordă anularea accesoriilor aferente obligațiilor de plată restante la data de 31 decembrie 
2018 / accesoriile aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitor, în sumă totală de 
......................, reprezentând: 

Nr. Denumirea obligației de 
plată 

Cuantumul 
sumelor achitate 

Cuantumul 
accesoriilor anulate 

Nr. și data Deciziei 
de amânare la plată 

1     

2     

…     

   

Împotriva prezentei Decizii se poate formula contestație, în condițiile prevăzute de Legea nr. 
207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen 
de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la sediul 
organului fiscal emitent al deciziei. 

 

       Conducătorul organului fiscal, 

       ………………………………  

 

 

 

 

 

 



Anexa 4 la HCL Domnesti nr. ____/_________ 

 

Decizie de respingere a cererii de anulare la plată a obligațiilor de plată accesorii 

 

 Denumirea/Numele și prenumele……………… …………………………………………..…, 
adresa………………………………………………………………………….., codul de identificare 
fiscală……………………………………………………………………………………………….…. 

În temeiul prevederilor Ordonanței nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale, ale 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și ale Hotărârii Consiliului Local Domnesti 
nr………/…….……………   

Având în vedere cererea înregistrată la organul fiscal cu nr. …………din data………….….. 

Luând în considerare faptul că nu sunt îndeplinite condițiile legale, se emite următoarea 
decizie: 

Se respinge cererea de anulare la plată a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor de 
plată, restante la data de 31 decembrie 2018/accesorii aferente obligațiilor bugetare declarate 
suplimentar de debitor, în sumă totală de......................, reprezentând: 

Nr. Denumirea obligației de plată Cuantumul accesoriilor 

1   

2   

…   

  

Motivul de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată 
accesorii…………………………………………………………………………………..…………… 

Temeiul de drept……………………………………………………….……………………… 

Mențiuni privind audierea contribuabilului………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..  

Împotriva prezentei Decizii se poate formula contestație, în condițiile prevăzute de Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen 
de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la sediul 
organului fiscal emitent al deciziei. 

 

       Conducătorul organului fiscal, 

       ………………………………  

 

 


