


• diferenţe de obligaţii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31
martie 2020 inclusiv, stabilite de SITL prin decizia de impunere emisă şi comunicată până la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a verificării
situaţiei fiscale personale;
• obligaţie bugetară aferentă perioadelor fiscale până la data de 31 martie 2020 inclusiv,
stabilită prin decizie de impunere emisă din oficiu de SITL sau prin declaraţie de impunere
depusă cu întârziere de către contribuabil , în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
• obligaţie de plată individuală în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa
SITL in vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum si obligatia bugetara
principală stabilită de alte organe decât SITL, aferentă perioadelor fiscale de până la data de
31 martie 2020 transmisă spre recuperare SITL în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi
data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
• obligaţia de plată stabilită în acte administrative a căror executare este suspendată în
condiţiile legii la data de 31 martie 2020, iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31
martie 2021, suspendarea încetează;
• obligaţie de plată stabilită în acte administrative a căror executare este suspendată în
condiţiile legii la data de 31 martie 2020, iar debitorii renunţă la efectele suspendării actului
administrativ fiscal, prin depunerea unei cereri de renunţare până la data depunerii cererii de
anulare a accesoriilor inclusiv.
d). obligatie de plată accesorie: obligaţie de plată sau de restituire a dobânzilor, penalităţilor
sau a majorărilor de întârziere aferente unor obligaţii bugetare principale restante la data de
31 martie 2020 inclusiv;
e ). stingerea obligatiei bugetare: modalitate de îndeplinire a obligaţiei de plată, compensarea,
scutire, anulare executare silită, prescripţie sau dare în plată.

Art. 3 Obiectul facilităţilor fiscale conform prezentei Proceduri 

(1) În baza prezentei Proceduri, se acordă următoarele facilităţi fiscale:
a). amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale
restante la data de 31 martie 2020, până la soluţionarea cererii de anulare a accesoriilor sau
până la data de 31 martie 2021 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii
care notifică SITL intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii;
b ). anularea obligaţiilor de plata accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale restante la
data de 31 martie 2020.
(2) Categoriile de obligaţii de plată accesorii, care potrivit prezentei Proceduri pot face
obiectul facilităţilor fiscale prevăzute la alin. (1) sunt dobânzile, penalităţile, majorările de
întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante astfel cum sunt definite la art.2
lit.c) din prezenta Procedura.

Art. 4 Amânarea la plata a obligaţiilor de plata accesorii aferente obligaţiilor bugetare 

principale restante la data de 31 martie 2020 



(1) Debitorul îşi exprima intenţia de a beneficia de anulare obligaţiilor de plată accesorii prin
depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut 1 anexa nr. I la prezenta Procedura,
pana cel târziu la data depunerii cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.
(2) Notificarea prevăzută la alin.(l) se depune la SITL după cum urmează:

- on-line·
'

- prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
- la sediul Primăriei municipiului Medgidia - Serviciul Impozite şi Taxe locale.

(3) După primirea notificării SITL procedează la:
a). verificarea îndeplinirii de către debitor a obligaţiilor declarative până la data depunerii
notificării; în situaţia constatării neîndeplinirii obligaţiilor declarative, SITL îndrumă
debitorul potrivit Codului de procedură fiscală;
b ). efectuarea stingerilor, compensărilor şi a oricăror alte operaţiuni necesare stabilirii cu
certitudine a obligaţiilor bugetare principale restante ce constituie condiţie pentru anularea
obligaţiilor de plată accesorii potrivit prezentei Proceduri;
c ). clarificarea, împreună cu debitorul, a eventualelor neconcordanţe cu privire la obligaţiile
bugetare.
(4) Pentru debitorii care au depus notificarea alin.(1) si (2) şi faţă de care au fost efectuate
operaţiunile prevăzute la alin.(3), obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare
principale, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz,
SITL emite decizia de amânare la plata a obligaţiilor de plată accesorii conform modelului
prevăzut în anexa nr.2 la prezenta Procedura.
(5) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pentru
obligaţia de plată accesorii care fac obiectul amânării la plata:
a). nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
b ). nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a obligaţiilor de plata
accesorii sau până la data de 31 martie 2021, inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune
cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.
(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de
anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii de
anulare a obligaţiilor de plată accesorii.
(7) În cazul în care pe perioada amânării la plată sunt calculate şi stabilite obligaţii de plată
accesorii suplimentare celor amânate la plată sau se constată erori în conţinutul deciziei de
amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pe baza documentelor care atestă această
situaţie, SITL emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată
accesorii conform anexei nr.3 la prezenta Procedură.
(8) Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii
înlocuieşte decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii se acordă
în baza notificării iniţiale.
(9) Decizia de amânare la plată obligaţiilor de plată accesorii sau decizia de modificare a
deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, după caz, îşi pierde valabilitatea
în următoarele situaţii:
• la data emiterii deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii sau a deciziei de
respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, după caz;
• la data de 31 martie 2021 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cererea de an ,
obligaţiilor de plată accesorii.







a) analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin.( 4);
b) emiterea şi comunicarea, după caz, a deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii, în
vederea actualizării obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
c) refacerea evidenţei fiscale în situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii ce pot
face obiectul anulării;
d) emiterea deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr.6 la
prezenta Procedură, sau deciziei de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată
accesorii, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta Procedură, după caz.

Art. 6 Dispoziţii finale 

( 1) Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emite de către SITL în doua exemplare, dintre
care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al
acestuia.
(2) Împotriva deciziilor emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula contestaţie potrivit
art. 268-281 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Facilitatea fiscală reprezentând anularea accesoriilor prevazută în prezenta hotărâre îşi
menţine valabilitatea şi în cazul desfiinţării actului administrativ fiscal în procedura de
soluţionare a contestaţiei, chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal.
(4) Un debitor poate beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit prezentei
hotărâri, în mod independent sau cumulat, dacă sunt indeplinite condiţiile pentru acordarea
anulării prevăzute la art. 5 alin.( 4) din prezenta Procedură.
(5) Notificarea depusă potrivit art. 4 din prezenta Procedură poate fi retrasă de debitor oricând,
prin depunerea la SITL, în oricare din modalităţile prevăzute la art. 4 alin.(2) din prezenta
Procedură, a unei cereri în acest sens.
(6) Cererea de anularea a obligaţiilor de plată accesorii poate fi retrasă de debitor oricând, în
mod corespunzator prevederilor alin.(5). Prin retragerea cererii, debitorul îşi menţine dreptul
de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute în
prezenta Procedură.
(7) Conform art. XIII, alin. 8 din OUG nr.69/2019 pentru debitorii care nu au notificat organul
fiscal potrivit alin. I, dobanzile, penalitatile si toate accesoriile care pot fi anulate potrivit
prezentului capitol si care au fost stinse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de
urgenta ( 69/2020) se restituie potrivit legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,
cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă în prezenta Procedură.
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Anexa nr.1 

la Procedură 
NOTIFICARE 

privind intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii 
potrivit HCL nr. ___ / ___ privind instituirea unor facilitate fiscala aplicabile 

obligatiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Medgidia si pentru 
aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii 

A.Datele de identificare ale debitorului
Denumirea/Numele si prenumele __________________ _
Codul de identificare fiscala

----------

Domiciliul fiscal: str. _____________ nr. __ bi. __ se. __ ap. __ , localitatea
__ _ ______ , judetul/sectorul _________ , telefon ______ ____ fax

e-mail
_ ________ _, ---------

B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal
Denumirea/Numele si prenumele ___________________ _
Adresa

-------- -----------------------

Codul de identificare fiscala 
-----------

C. Obiectul notificarii*)
Intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii conform HCL nr. __ / _ __ pnvm
instituirea unor facilitate fiscal aplicabile obligatiilor bugetare restante datorate bugetului local al municipiului
Medgidia si pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii:

Anularea obligatiilor de plata accesprii aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 
31 martie 2020 inclusiv 
Anularea obligatiilor de plata accesorii aferente obligatiilor bugetare principale datorate de debitorul 
aflat in insolventa pentru care s-a împlinit scadenta pana la data de 31 martie 2020 inclusiv, 
independent de existenta unui table de creante sau a unui program de plata a creantelor 
Anularea obligatiilor de plata accesorii aferente obligatiilor bugetare declarate suplimentar de 
debitori prin declaratia rectificativa prin care se corecteaza obligatiile bugetare principale cu scadente 
anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv 
Anularea obligatiilor de plata accesorii aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente 
anterioare datei de 31 martie 2020 si stinse pana la aceasta data 
Anularea obligatiilor de plata aferente obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei 
de 31 martie 2020 individualizate in decizii de impunere 

"')se poate bifa o singura casuta sau oricate doreste solicitantul 

D. Renuntarea la efectele suspendarii actului administrativ

Numarul si data documentului de suspendare 
Denumirea obligatiei bugetara principala Suma (lei) 

Data Semnatura 
---------



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
MUNICIPIUL MEDGIDIA 

Nr.reg/Data I 
----------

DECIZIE 

de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii 

Datele de identificare ale debitorului 

A.Datele de identificare ale debitorului
Denumirea/Numele si prenumele __________________ _
Codul de identificare fiscala

----------

Anexa nr.2 

la Procedura 

Domiciliul fiscal: str. _____________ nr. __ bl. __ se. __ ap. __ , localitatea
--------� judetul/sectorul _ __ ______ , telefon __________ fax

e-mail
_________ _, ---- - ----

In temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea si 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor facilitate fiscal, astfel 
cum a fost modificata prin prevederile art. XX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.226/2020 privind 
unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si propagarea unor 
termene, si ale HCL nr. ___ / ___ privind instituirea unor facilitati fiscale aplicabile obligatiilor 
bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Medgidia si pentru aprobarea Procedurii de anulare 
a obligatiilor de plata accesorii, 
A vand în vedere Notificarea nr. __ _  / ______ inregistrata la SITL sub nr. __ / ____ _ 
Luand în considerare ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de Procedura de anulare a obligatiilor de plata 
accesorii aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 aprobata prin HCL nr. 
____ / _____ se emite urmatoarea decizie: 
Se acorda amanarea la plata a obligatiilor de plata accesorii aferente obligatiilor bugetare principale restante 
la data de 31 martie 2020 inclusiv, in suma totala de lei, reprezentad: 
Nr. Denumirea obligatiei 
Crt. 

Total general 

Suma 
(lei) 

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, în conditiile prevederilor Legii nr.207 /2015 privind 
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 45 de zile de la data 
comunicarii, sub sanctiunea decaderii. 

Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 

Intocmit azi 
Numele si prenumele 
Semnatura 

Director economic, 

L.S. (nume, prenume si semnatura)
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Nr.reg/Data ___ / ______ _ 

DECIZIE 

de modificare a deciziei de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii 

Datele de identificare ale debitorului 

A.Datele de identificare ale debitorului
Denumirea/Numele si prenumele __________________ _

Codul de identificare fiscala
----------

Anexa nr.3 

la Procedura 

Domiciliul fiscal: str. _____________ nr. __ bl. __ se. __ ap. __, localitatea
_________ , judetul/sectorul ________ _, telefon __________ fax

, e-mail 
----------· ----------

In temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea si 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor facilitate fiscal, astfel 
cum a fost modificata prin prevederile art. XX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.226/2020 privind 
unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si propagarea unor 
termene, si ale HCL nr. ___ / ___ privind instituirea unor facilitati fiscale aplicabile obligatiilor 
bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Medgidia si pentru aprobarea Procedurii de anulare 
a obligatiilor de plata accesorii, 
Luand in considerare motivele de fapt ___________________ _ 
Va comunicam ca Decizia de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii nr. ____ / _ __ _ _  _ 
se modifica <lupa cum urmeazaŞ 

Seacorda amanarea la plata a obligatiilor de plata accesorii aferente obligatiilor bugetare principale restante 
la data de 31 martie 2020 inclusiv, in suma totala de _____ lei, reprezentand: 

Nr. Denumirea obligatiei Suma 
Crt. (lei) 

Total ,general 
Prezenta decizie inlocuieste Decizia de amanare la plata a obligatiilor de plata accesom nr. 

I 
----------

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile prevederilor Legii nr.207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 45 de zile de la data 
comunicarii, sub sanctiunea decaderii. 

Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 

Intocmit azi
Numele si prenumele 
Semnatura 

Director economic, 

L.S. (nume, prenume si semnatura)
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Nr.reg/Data /
- - --- - - - - -

DECIZIE 

de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a obligatiilor de plata accesorii 

Datele de identificare ale debitorului 

A.Datele de identificare ale debitorului
Denumirea/Numele si prenumele

-------------------

Codul de identificare fiscala
----------

Anexa nr.4 

la Procedura 

Domiciliul fiscal: str. _____________ nr. __ bl. __ sc. __ ap. __ , localitatea
_________ , judetul/sectorul __ __ __ _ __ , telefon __________ fax

, e-mail 
---------- ---- - - - - --

In temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea si 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor facilitate fiscal, astfel 
cum a fost modificata prin prevederile art. XX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.226/2020 privind 
unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si propagarea unor 
termene, si ale HCL nr. _ __ / _ __ privind instituirea unor facilitati fiscale aplicabile obligatiilor 
bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Medgidia si pentru aprobarea Procedurii de anulare 
a obligatiilor de plata accesorii, 
Va comunicam ca amanarea la plata, aprobata prin Decizia de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii 
nr. _ _ __ / _ _ _ __ si-a pierdut valabilitatea, incepand cu data de ______ _ 

Suma ramasa de plata din amanare este in cuantum de ______ _ 
Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilitatii amanarii la plata a obligatiilor de plata 
accesorii: 

--- - - - -------------------------

Temeiul de drept 
----------------------------

Cons e cin tele pierderii valabilitatii amanam la plata a obligatiilor de plata accesorii: 

Mentiuni privind audierea contribuabilului: _ _____________________ _ 
Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile prevederilor Legii nr.207 /2015 privind 
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 45 de zile de la data 
comunicarii, sub sanctiunea decaderii. 

Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 

Intocmit azi 
Numele si prenumele 
Semnatura 

Director economic, 

L.S. (nume, prenume si semnatura)
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Nr.reg/Data ___ / ______ _ 

DECIZIE 

de anulare obligatiilor de plata accesorii 

Datele de identificare ale debitorului 

A.Datele de identificare ale debitorului
Denumirea/Numele si prenumele ________________ __ _ 
Codul de identificare fiscala 

----------

Anexa nr.6 

la Procedura 

Domiciliul fiscal: str. _____________ nr. __ bi. __ se. __ ap. __ , localitatea 

_________ , judetul/sectorul _________ , telefon __________ fax 
, e-mail 

---------- ---------

In temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea si 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor facilitate fiscal, astfel 
cum a fost modificata prin prevederile art. XX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.226/2020 privind 
unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si propagarea unor 
termene, si ale HCL nr. ___ / ___ privind instituirea unor facilitati fiscale aplicabile obligatiilor 
bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Medgidia si pentru aprobarea Procedurii de anulare 
a obligatiilor de plata accesorii, 
A vand in vedere cererea de anulare a obligatiilorde plata accesorii nr. ___ _;/ ______ înregistrata 
la SITL sub nr. ____ / ________ se emite urmatoarea decizie: 

Se acorda anularea obligatiilor de plata accesorii, aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 
31 martie 2020 inclusiv, in suma totala de _ _____ lei, reprezentand: 

Nr. Denumirea obligatiei Suma 
Crt. (lei) 

Total general 
Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile prevederilor Legii nr.207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 45 de zile de la data 
comunicarii, sub sanctiunea decaderii. 

Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 

Intocmit azi 
Numele si prenumele 
Semnatura 

Director economic, 

L.S. (nume, prenume si semnatura)



ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
MUNICIPIUL MEDGIDIA 

Nr.reg/Data ___ / ______ _ 

DECIZIE 

de respingere a cererii de anulare obligatiilor de plata accesorii 

Datele de identificare ale debitorului 

A.Datele de identificare ale debitorului
Denumirea/Numele si prenumele

- - - ----------------

Codul de identificare fiscala
- -- -------

Anexa nr.7 

la Procedura 

Domiciliul fiscal: str. _ ____________ nr. __ bl. __ sc. __ ap. __ , localitatea

_ _ _ ______ , judetul/sectorul ________ _, telefon ____ _ _ _ _ __ fax
, e-mail 

- --------- ----------

In temeiul prevederilor art. XVII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea si 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor facilitate fiscal, astfel 
cum a fost modificata prin prevederile art. XX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.226/2020 privind 
unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si propagarea unor 
termene, si ale HCL nr. ___ / ___ privind instituirea unor facilitati fiscale aplicabile obligatiilor 
bugetare restante datorate bugetului local al municipiului Medgidia si pentru aprobarea Procedurii de anulare 
a obligatiilor de plata accesorii, 
Luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Procedura de anulare a obligatiilor de plata 
accesorii aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 aprobata prin HCL nr. 

/ ____ _, se respinge cererea de anulare a obligatiilor de plata accesorii nr. ___ / ____ _ 

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligatiilor de plata accesorii: 

Temeiul de drept:--------- - - - - - -- - - - ------------

Mentiuni privind audierea contribuabilului: 

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile prevederilor Legii nr.207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 45 de zile de la data 
comunicarii, sub sanctiunea decaderii. 

Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. 

Intocmit azi 
Numele si prenumele 
Semnatura 

Director economic, 

L.S. (nume, prenume si semnatura)
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CERERE DE COMPENSARE 

a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat,platite in 

plus 

Prin prezenta 

Anexa nr.8 

la Procedura 

subsemnatul/subscrisa, .................................................................................................... ,cu sediul /domiciliul 
in localitatea 
................................ ,str ..................................................... nr ......... ,bl. ........... ,sc .......... ,ap ........... ,judetul. .......... .. 
.. .. ..... .. ..... ........ ,avand CNP ................................................... ,rog a-mi aproba compensarea sumei de 
.......................... ,rprezentand ................................................................. ,achitata cu documentul de 
plata ........................... ,nr ......................... ,din data de ................................. ,cu obligatiile de plata neachitate. 

Numele sau denumirea solicitantului 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 

CERERE DE RESTITUIRE 

a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat,platite in 

plus 

Anexa nr.9 

la Procedura 

Prin prezenta 

subsemnatul/subscrisa, .................................................................................................... ,cu sediul /domiciliul 

m localitatea 

................................ ,str ..................................................... nr ......... ,bl. ........... ,sc .......... ,ap ........... ,judetul. ........... . 

.. . ..... ....... ..... .. .. ,avand CNP ................................................... ,rog a mi se restitui suma de 

.......................... ,reprezentand obligatii de plata achitate in plus,achitata cu documentul de 

plata ........................... ,nr ......................... ,din data de ................................. . 

Mentionez ca am luat la cunostinta ca din sumele de restituit vor fi compensate de catre organul fiscal central 

competent eventualele obligatii fiscale/bugetare restante existente in evidenta fiscala la data restituirii. 

Solicit/Solicitam ca restituirea efectiva a sumelor cuvenite in continuare sa se efectueze: 

(X) in contul bancar nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... cod IBAN: 

(XX) in numerar,la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului.

Numele solicitantului 




