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Nr.              /               ANEXA nr. 7 la Procedură 
 

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

 
 
Contribuabilul/împuternicit ……………………………………………, CNP………………...…...… 
B.I./C.I.  serie………  nr…………….,  jud.  ………………………,  loc.  ……………………,  cod poştal 
…………………, str. …………………………………….., nr. ………, bl. ……, sc. ….., et. 

…., ap. …., telefon ………………………, fax ………………….., e-mail …………………….……. 
 

Contribuabilul  …………………………………………………….,  codul  de   identificare   fiscală 
………………………………,  Nr. înregistrare la registrul comerţului …………………………, jud. 
…………………..,   loc.   …………………………..,   cod   poştal   …………………………,   str. 
……………………………………., nr. ……, bl. ………, sc. ……., et. ……, ap. ………, telefon 
………………………..,  fax  ……………………,  e-mail  ……………………………,  cont  IBAN 
…………………………………………., deschis la ……………………….……………………….. 

În temeiul prevederilor art.  VI din  Ordonanta Guvernului nr.  19 din 25 martie 2021 privind unele 
măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal și ale HCL 
nr______ privind aprobarea Procedurii de acordare  a scutirilor de majorări de întârziere aferente 
obligaţiilor fiscale principale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice si juridice care 
au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Budila, având în vedere cererea dumneavoastră 
nr. ..... din data de ……………..., înregistrată la organul fiscal local cu nr. ............. din data 
de …………….............. luând  în  considerare  că  nu  sunt  îndeplinite  condiţiile  prevăzute  de  Ordonanţa  
de  urgenţă  a Guvernului nr. 19/2021, se respinge cererea de anulare 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 
Ordonanţei  Guvernului  nr.   207/2015  privind    Codu l   d e   p roced u ră   fisca lă  ,   republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea 
decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 

 
 
 

PRIMAR, 
 

CONSILIER JURIDIC,                                                                      ÎNTOCMIT 


