
ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTARARE  nr.  

                          din  

 

privind: anularea creanțelor fiscale până la limita sumei de 20 lei,  aflate în 

sold la 31.12.2017 

 

Inițiator: VICEPRIMARULl Municipiului Galați, SORIN-CRISTIAN ENACHE; 

 

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, in data de 

____________; 

Având in vedere expunerea de motive nr.         , a inițiatorului Primarul 

municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu; 

Având in vedere raportul de specialitate nr.         , al Direcției de Impozite, taxe 

și alte venituri 

Având in vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al municipiului; 

Având in vedere dispozițiile  Art. 22, art.266, alin (1), alin. (5)-(7) din Codul de 

procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207 din 20 iulie 2015, cu modificările și 

completările ulterioare 

Având in vedere dispozițiile  Art. 36 alin.(1), alin.(2) lit. b, alin.(4) lit. c şi art. 

45 alin.(1) -(2), lit.c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 

2007, cu modificările si completările ulterioare; 

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată în 2007, cu modificările si completările ulterioare. 

 

 

 

 



H O T A R A S T E: 
   

                Art. 1 – Se aprobă anularea creanțelor fiscale, aflate în sold la data de 

31.12.2017, până la limita sumei de 20 lei, pe fiecare rol nominal unic, doar pentru 

rolurile care nu mai au bunuri impozabile înregistrate în evidența fiscală la data de 

31.12.2017. 

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea 

prezentei hotărâri. 

 

 

Președinte de ședință, 

 

 

 

 

 

 

 

              Avizat, 

                                                                      Secretarul Municipiului Galați, 
                                                                           Radu Octavian Kovacs 

 



          ROMÂNIA 
    JUDEŢUL GALAŢI 
  MUNICIPIUL GALAŢI 
 PRIMAR 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

                                                            NR .                / 
 

Prin Codul de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207 din 20 iulie 2015, cu 

modificările și completările ulterioare, s-a instituit modalitatea de stingere a creanțelor 

fiscale. Astfel, conform art.22 din Legea nr.207 din 20 iulie 2015, cu modificările și 

completările ulterioare ”Creanţele fiscale se sting prin plată, compensare, executare silită, 

scutire, anulare, prescripţie, dare în plată şi prin alte modalităţi prevăzute expres de lege”. 

De asemenea, conform art.266 din Legea nr.207 din 20 iulie 2015, cu modificările și 

completările ulterioare, alin. (6)-(7), prevede că ”În cazul creanţelor fiscale administrate de 

organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor 

fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă prevăzută la alin. (5)”, 

respective 40 lei. 

    (7) Prevederile alin. (6) se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de 

debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a anului”. 

Față de considerentele de mai sus, se propune anularea creanțelor fiscale, mai mici 

de 20 lei, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate în evidența 

fiscală pe fiecare rol nominal unic, doar pentru rolurile care nu mai au bunuri impozabile 

înregistrate la data de 31.12.2017. 

 

 

V I C E P R I M A R, 

SORIN CRISTIAN ENACHE 

 



 

 
Str. Domnească, Nr.13, Bloc L, parter, Galați, România 

www.primariagalati.ro 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI          

MUNICIPIUL GALAȚI      

PRIMĂRIA        

DIRECŢIA IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE nr…………../……….. 2018 

privind anularea creanţelor fiscale până la limita sumei de 20 lei, aflate în sold la 

31.12.2017 

 

 

Prin Codul de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207 din 20 iulie 2015, cu 

modificările și completările ulterioare, s-a instituit modalitatea de stingere a creanțelor 

fiscal. Conform art.22 din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015, cu modificările și completările 

ulterioare,”Creanţele fiscale se sting prin plată, compensare, executare silită, scutire, 

anulare, prescripţie, dare în plată şi prin alte modalităţi prevăzute expres de lege”. 

Codul de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207 din 20 iulie 2015, cu 

modificările și completările ulterioare, în art.266, prevede cadrul legal de anulare a 

creanțelor fiscale. Astfel, prin alineatul ”(1) În situaţiile în care cheltuielile de 

executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele 

fiscale supuse executării silite, conducătorul organului de executare silită poate aproba 

anularea debitelor respective”. 

De asemenea, conform art.266 din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015, cu modificările 

și completările ulterioare, alin. (5)-(7), ”Creanţele fiscale restante administrate de 

organul fiscal 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. 

    (6) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, 

autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care 

nu poate depăşi limita maximă prevăzută la alin. (5). 

    (7) Prevederile alin. (6) se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de 

debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a anului”. 



 

 
Str. Domnească, Nr.13, Bloc L, parter, Galați, România 

www.primariagalati.ro 

 

Față de considerentele de mai sus, propunem anularea creanțelor fiscale, mai 

mici de  20 lei, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate în 

evidența fiscală, pe fiecare rol nominal unic, doar pentru rolurile care nu mai au bunuri 

impozabile înregistrate la data de 31.12.2017. 

 

    

  Temei legal : Art. 22, art.266, alin (1), alin. (5)-(7) din Codul de procedură 

fiscală, aprobat prin Legea nr. 207 din 20 iulie 2015, cu modificările și completările 

ulterioare 

                 Art. 36 alin.(1), alin.(2) lit. b, alin.(4) lit. c şi art. 45 

alin.(1) -(2), lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare;   

 

 

 

Director executiv, 

Ioan-Daniel STADOLEANU 

 

 

Șef serviciu, 

Tincuța Vrabie 

 

 

         Avizat juridic, 

       Adriana Enache 
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