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INFORMARE  

cu privire la posibilitatea anulării unor creanțe fiscale administrative  

 

In atentia persoanelor fizice care figureaza in evidentele contabile ale CRFPA CLUJ cu 

debite si accesorii aferente neachitate pana la 31.12.2018 

 

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.6/2019 și a Ordinului Președintelui 

ANOFM nr.728/2019, Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Cluj  informează 

debitorii care înregistrează debite existente în sold la data de 31.12.2018 aflate în 

evidența contabilă a CRFPA CLUJ despre posibilitatea anulării obligațiilor de plată a 

accesoriilor în condițiile în care creanța principală a fost sau va fi achitată până la data de 

15.12.2019. Persoanele interesate pot depune la sediul CRFPA CLUJ,  sau prin poștă cu 

scrisoare recomandată, o notificare privind intenția de a beneficia de această facilitate 

fiscală (ANEXA). 

 

 

 

 

 

Cu stimă, 

Doina Adriana Filip 

Director  

 

 

 

 

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al  Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecþia Datelor- RGPD), este aplicat de toate statele Uniunii Europene. 

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR CLUJ a stabilit mãsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a 

asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastrã cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau 

accesul neautorizat şi încalcarea securitãții datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de 

colaborare cu instituţia noastrã, dumneavoastrã aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. 
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ANEXA 

NOTIFICARE 

privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii 

potrivit Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, 

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

A.Date de identificare ale debitorului 

Cod de identificare fiscală  ............................................... 

Denumirea/numele și prenumele ....................................... 

Domiciliu fiscal: județul/sectorul ........................, localitatea,.............................,   

strada ................................, numār ................., bloc................., scara......, 

apartament............. 

Telefon...........................................Fax..........................E-mail 

Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare  

.................................. 

.................................. 

................................. 

Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit potrivit   legii 

speciale pentru  persoane fizice care desfășoară  și activități economice în mod independent sau exercită 

profesii libere sub alte forme decât asocieri 

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

B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului 

fiscal 

Denumirea/Numele și prenumele ............................ 

Adresa: ............................................................ 

Codul de identificare fiscală ............................. 

 

C.Obiectul notificării*) 

Intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, 

penalități de întârziere, orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor cap.II din Ordonanța 

Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare 

(ordonanță): 

 

 Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 (art.24 

din ordonanță) 

 Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 

decembrie 2018 și stinse până la această dată (art.26 din ordonanțā) 

 Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 

decembrie 2018 individualizate în decizii de imputare (art.27 din ordonanțā) 
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D.Renunțarea la efectele suspendării actului administrativ  

Număr document suspendare  

Dată document suspendare  

Denumire obligație bugetară  Suma (lei) 

......................  

......................  

 

 

E.Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii 

 

Date de identificare ale debitorului principal 

Cod de identificare fiscală  

Denumirea/numele și prenumele  

Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care 

a fost atrasă răspunderea (lei) 

 

 

Numele si prenumele reprezentantului/împuternicitului legal 

 

   Semnătura 

 

*Se poate bifa o singură căsuță sau oricâte dorește solicitantul 
 


