
            
 

Anexa nr.1  
                                                la  HCLS4 nr. 37/29.02.2016 
 

Procedura de aplicare a prevederilor art. 12 din O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor 
facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare în cazul creanţelor administrate de către 
Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 (D.G.I.T.L. Sector 4) 

 

1. Se acordă următoarele categorii de facilităţi fiscale: 

a) amânarea și anularea la plată, în cotă de 50%, a obligaţiilor de plată accesorii calculate și neachitate, 
pentru toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv, la data emiterii deciziei de 
amânare/anulare.  

b) anularea la plată, în cota de 50%, a obligaţiilor de plată accesorii calculate și neachitate, pentru toate 
obligaţiile de plată principale stinse până la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, cu termene de plată 
până la 30 septembrie 2015 inclusiv, la data emiterii deciziei de anulare.  

2. Facilitățile enumerate anterior se aplică în următoarele condiții: 
- numai pentru obligațiile fiscale neachitate aflate în evidentele D.G.I.T.L. Sector 4 la data emiterii hotărârii 
consiliului local; 

-  numai dacă sunt achitate integral toate obligațiile fiscale principale restante la 30 septembrie 2015 
inclusiv; 

- numai pe baza de solicitare din partea contribuabilului, comunicată conform prevederilor prezentei 
proceduri;  

- numai dacă D.G.I.T.L. Sector 4 emite decizia de  amânare/anulare la plată a obligaţiilor de plată accesorii 
sau decizia de  anulare la plată a obligaţiilor de plată accesorii ca urmare a îndeplinirii condițiilor; 

- numai dacă contribuabilul achita sumele incluse în deciziile emise de D.G.I.T.L. Sector 4 până la data de 
31.03.2016. Neachitarea sumelor incluse în deciziile emise de D.G.I.T.L. Sector 4 până la data de 
31.03.2016 conduc în mod automat la recalcularea accesoriilor datorate conform codului de procedura 
fiscalã; 

- numai dacă contribuabilul nu are debite neachitate din amenzi contravenționale sau alte taxe aflate în 
evidentele fiscale ale D.G.I.T.L. Sector 4; 

- numai dacă are depuse toate declarațiile cerute de lege pentru toate bunurile ce fac obiectul impozitării; 

- numai dacă solicitantul nu se afla în stare de insolvență. 

 

Procedura de depunere a notificării 

Contribuabilii îşi exprimă intenţia de a beneficia de amânarea și/sau anularea obligaţiilor de plată accesorii 
potrivit prezentei hotărâri, prin depunerea la registratura Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale 
Sector 4 sau prin comunicarea prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a unei 
notificări, dar nu mai târziu de 15.03.2016. 

Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:  

   a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale 
reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de 
identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare 
pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;  

   b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de amânarea/anularea obligaţiilor de plată 
accesorii prevăzute la art. 1. 

   c) data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.  



 

 

Procedura de solutionare a notificarilor de către D.G.I.T.L. sector 4 

D.G.I.T.L. Sector 4 analizează îndeplinirea condiţiilor, în baza notificarii depuse de contribuabil, prevăzută 
de prezenta hotărâre și întocmește un referat ce va fi supus spre aprobare conducătorului unității. 
Notificarea se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, de către 
D.G.I.T.L. Sector 4, prin emiterea și comunicarea, dupa caz a: 

- unei decizii de amânare/anulare la plată a obligaţiilor de plată accesorii cuprinzând cuantumul obligațiilor 
fiscale principale și accesorii de achitat până la 31.03.2016 (anexa nr. 2),  

- unei decizii de anulare la plată a obligaţiilor de plată accesorii cuprinzând cuantumul obligațiilor fiscale 
accesorii de achitat până la 31.03.2016 (anexa nr. 3),  

- unei decizii de respingere a solicitării contribuabilului, situație în care, anterior emiterii, D.G.I.T.L. Sector 
4 va audia contribuabilul, potrivit art. 9 alin. (1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările și completările ulterioare, ocazie cu care îi indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite (anexa 
nr.4), 

- unei adresei de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite prin poprire către instituţiile de 
credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de 
bani debitorului. 

Odată cu emiterea deciziei de amanare/anulare pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării 
și/sau anulării la plată nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;  

Împotriva actelor administrative fiscale emise de D.G.I.T.L. Sector 4 se poate formula contestaţie, în 
condiţiile prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la 
D.G.I.T.L. Sector 4. 
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Anexa nr.2  

                                                la  HCLS4 nr. 37/29.02.2016 
 

 
        Nr. înregistrare: .................../........................ 

 
DECIZIE  

de amânare/anulare la plată a obligaţiilor de plată accesorii  
   

   

 

Datele de identificare ale contribuabilului 
Denumirea/Numele şi prenumele . . . . . . . . . . 
Adresa: . . . . . . . . . . 
Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . 

 

 
În temeiul prevederilor art. 12 din O.U.G.nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale  cu 

modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 4 al Municipiului 
București nr................. privind procedura de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 44/2015 privind acordarea 
unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către D.G.I.T.L. Sector 4, având în vedere 
Notificarea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., înregistrată la D.G.I.T.L. Sector 4cu nr. . . . . . . . . . . 
din data de . . . . . . . . . ., luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile legale, se emite următoarea 
decizie:  

Se acordă amânarea/anularea la plată a unei cote de 50 % din majorările de întârziere in sumă 
totală de . . . . . . . . . . lei, aferente obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, 
reprezentând:  
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea obligaţiei de plată Cuantumul obligatiei de 
plata principale 

Majorări de întârziere 
(accesorii) 50 % 

0 1 2 3 
1.    
2.    
…    
Total general   

   
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de 
la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.  
 
 

  

 
Conducătorul unităţii fiscale 
Numele şi prenumele . . . . . . .  
Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . 

 
 
 
 

       

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 4 
Str.Niţu Vasile nr.50-54, sector 4, 

Tel: +40 214606166, Fax: +40 214606167; e-mail: office@dgitl4.ro 
Cod nr.21571 Registrul de Evidenta al Operatorului de Date cu Caracter Personal 

 

 

 
 

     

       

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 4 
Str.Niţu Vasile nr.50-54, sector 4, 

Tel: +40 214606166, Fax: +40 214606167; e-mail: office@dgitl4.ro 
Cod nr.21571 Registrul de Evidenta al Operatorului de Date cu Caracter Personal 

 

 

 
 

     

       

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 4 
Str.Niţu Vasile nr.50-54, sector 4, 

Tel: +40 214606166, Fax: +40 214606167; e-mail: office@dgitl4.ro 
Cod nr.21571 Registrul de Evidenta al Operatorului de Date cu Caracter Personal 

 

 

 
 



 
 

 
Anexa nr.3 la HCLS4 nr. 37/29.02.2016 
Nr. înregistrare: .................../........................ 
 
 
 
 

Decizie de anulare a obligaþiilor de platã accesorii 

Date de identificare a contribuabilului…………        
Denumirea/Numele si prenumele.........        
Adresa……………                                                    
Codul de identificare fiscalã......... 

 
În temeiul prevederilor art. 12 din O.U.G.nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale cu 

modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 4 al Municipiului 
București nr............ privind procedura de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 44/2015 privind acordarea 
unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către D.G.I.T.L. Sector 4, având în vedere 
Notificarea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., înregistrată la D.G.I.T.L. Sector 4 cu nr. . . . . . . . . . . 
din data de . . . . . . . . . ., luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile legale, se emite următoarea 
decizie:  

Se acordă anularea la plată a unei cote de 50 % din majorările de întârziere în sumă totală de . . . . 
. . . . . . lei, aflate în evidențele fiscale la data emiterii prezentei și aferente obligațiilor principale stinse:  
 

Nr. 
crt 

Denumirea obligaþiei de platã Majorãri de întârziere (accesorii)   50 
%  

1.   

2.   

…   

 Total general  

 
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaþie, în condiþiile prevederilor Legii nr. 207/2015, 

privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în termen de 45 de zile de la 
data comunicãrii, sub sancþiunea decãderii. Contestaþia se depune la compartimentul emitent al deciziei. 

 
 
 
 

Conducãtorul unitãții fiscale 
                                                           Numele și prenumele...... 

                           Semnãtura și ștampila unitãții....................... 
 

 
 

     

       

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 4 
Str.Niţu Vasile nr.50-54, sector 4, 

Tel: +40 214606166, Fax: +40 214606167; e-mail: office@dgitl4.ro 
Cod nr.21571 Registrul de Evidenta al Operatorului de Date cu Caracter Personal 

 

 

 
 



 
 

Anexa nr.4 la HCLS4 nr. 37/29.02.2016 
Nr. înregistrare: .................../........................ 
 

 
 

DECIZIE  
de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii  

 
Date de identificare a contribuabilului…………        
Denumirea/Numele si prenumele.........        
Adresa……………                                                    
Codul de identificare fiscalã.........     

 
 

În temeiul prevederilor art. 12 din O.U.G.nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale  cu 
modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 4 al Municipiului 
București nr................. privind procedura de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 44/2015 privind acordarea 
unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către D.G.I.T.L. Sector 4, având în vedere 
Notificarea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., înregistrată la D.G.I.T.L. Sector 4 cu nr. . . . . . . . . . . 
din data de . . . . . . . . . ., luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile legale, se respinge cererea 
de anulare/amânare a obligaţiilor de plată accesorii.  
    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii: . . . . . . . . . 

Temeiul de drept: . . . . . . . . . .  
Menţiuni privind audierea contribuabilului: . . . . . . . . . .  

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor Legii nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de 
la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.  

     
 

 
 
 
 

Conducãtorul unitãții fiscale 
Numele și prenumele............... 

                 Semnãtura și ștampila unitãții....................... 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

       

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 4 
Str.Niţu Vasile nr.50-54, sector 4, 

Tel: +40 214606166, Fax: +40 214606167; e-mail: office@dgitl4.ro 
Cod nr.21571 Registrul de Evidenta al Operatorului de Date cu Caracter Personal 

 

 

 
 


