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Ghid privind aplicarea Legii prevenirii nr.270/2017  
de către Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Pitești  

  
  
Legislația referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor:  
  

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare  
- Legea prevenirii  nr.270/2017   
- OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare,   
- HGR nr.33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii 

nr.270/2017, precum și a modelului planului de remediere  
  
  
Scopul Legii prevenirii nr. 270/2017 este acela de a reglementa o serie de instrumente care să asigure 

prevenirea săvârșirii de contravenții. Această lege a fost publicată în Monitorul Oficial al României 
nr. 1037/28.12.2017.  

  
Hotărârea Guvernului nr. 33/25.01.2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 107/05.02.2018, stabilește 

contravențiile și modelul planului de remediere care se anexează la procesul verbal de constatare a 
acestora și de aplicare a sancțiunii și, de asemenea, stabilește, în Anexa 1 pct. 43 și 59, faptul că 
organele fiscale locale au obligația de a respecta procedura instituită de Legea nr. 270/2017 în cazul 
constatării următoarelor contravenții:  
1) neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, 

a bunurilor și veniturilor impozabile, sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor 
sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și 
veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora (art. 336 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare);  
- sancțiunea: amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în 

categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru 
celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice;  

2) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației prevăzute la art. 118 alin. (7) din Legea 
nr. 207/2015 – la finalizarea inspecției fiscale, contribuabilul este obligat să dea o declarație 
scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele 
și informațiile solicitate pentru inspecția fiscală, în declarație menționându-se și faptul că au fost 
restituite toate documentele solicitate și puse la dispoziție de contribuabil/plătitor (art. 336 alin. 1 
lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare);  
- sancțiunea: amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în 

categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru 
celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice;  

3) nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligației de a păstra, precum și a obligației de a 
prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic și a aplicațiilor informatice cu 
ajutorul cărora le-a generat, potrivit art.109 alin. (4) – în cazul în care evidențele contabile și 
fiscale sunt ținute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format 
electronic contribuabilul/plătitorul este obligat să păstreze și să prezinte aplicațiile informatice cu 
ajutorul cărora le-a generat (art. 336 alin. 1 lit.f) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare)  
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- sancțiunea: amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în 
categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru 
celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice;  

4) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal (sancțiunea: amendă de la 70 lei la 279 lei) la:  
- art. 461 alin. (2) - în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul 

acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 
competență se află clădirea, în termen de 30 zile de la data dobândirii,  

- art. 461 alin. (6) – în cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări 
aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care 
determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, 
proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a 
cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data 
modificării respective,  

- art. 461 alin. (7) – în cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă 
declarație de impunere la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, 
în termen de 30 zile de la data demolării sau distrugerii,  

- art. 461 alin. (10) lit. c) – atât locatorul, cât și locatarul, au obligația depunerii declarației fiscale 
la organul fiscal în a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la 
data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului verbal de predare a bunului 
sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a 
rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente,  

- art. 461 alin. (12) – în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor 
contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici 
de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare 
ori folosință, are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situație 
centralizatoare a acestor contracte,  

- art. 461 alin. (13) – în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, 
persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal în a 
cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei 
în care s-a înregistrat situația respectivă,  

- art. 466 alin. (2) – în cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are 
obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială 
de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii,  

- art. 466 alin. (5) – în cazul modificării categoriei de folosință a terenului, proprietarul acestuia 
are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază 
teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării 
folosinței,  

- art. 466 alin. (7) lit. c) – atât locatorul, cât și locatarul, au obligația depunerii declarației fiscale 
la organul fiscal în a cărui rază de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data 
finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului verbal de predare a bunului 
sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a 
rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente,  

- art. 466 alin. (9) – în cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor 
contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici 
de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, administrare ori 
folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv 
a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care se anexează o situație 
centralizatoare a acestor contracte,  

- art. 466 alin. (10) – în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe teren datorate, 
persoana care datorează taxa pe teren are obligația să depună o declarație la organul fiscal în a 
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cărui rază teritorială de competență se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei 
în care s-a înregistrat situația respectivă,  

- art. 471 alin. (2) – în cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația 
să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are 
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii,  

- art. 471 alin. (4) – în cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are 
obligația să depună o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are 
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii,  

- art. 471 alin. (5) – în cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe 
mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, 
contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de transport la 
organul fiscal pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 
30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită,  

- art.471 alin. (6) lit.b – locatorul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local 
în a cărui rază de competență se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de 
la data procesului verbal de predare primire a bunului sau a altor documente similare care 
atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită de o copie a acestor documente,  

- art. 471 alin. (6) lit.c – la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât și locatorul au 
obligația depunerii declarației fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la 
data încheierii procesului verbal de predare primire a bunului sau a altor documente 
similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită de o copie a acestor 
documente,  

- art. 474 alin. (7) lit.c – în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, 
dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut 
autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la 
compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale,  

- art. 474 alin. (11) – în termen de 30 de zile de la data finalizării fazelor de cercetare și 
prospectare, contribuabilii au obligația să declare suprafața efectiv afectată de foraje sau 
excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizație, 
taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafața efectiv afectată,  

- art. 478 alin. (5) – persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate 
sunt obligate să depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației 
publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj,  

- art. 483 alin. (2) – orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligația de a 
depune o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, 
până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole,  

În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor se majorează cu 
300%.  

5) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c, alin.  
(12) și (13), art. 466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit.c, alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. 
(6) lit. b și c, art. 474 alin. (7) lit. c, alin.(11), art. 478 alin. (5)și art. 483 alin. (2) din Legea 
nr.227//2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (sancțiunea: amendă 
de la 279 lei la 696 lei);  
În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor se majorează cu 
300%.  

6) încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după 
caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole (sancțiunea: amendă de la 325 lei la 
1.578 lei).  

În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor se majorează cu 
300%.  

  
Conform prevederilor art. 4 din Legea prevenirii nr. 270/2017, în cazul constatării săvârșirii uneia dintre 

contravențiile prevăzute mai sus, agentul constatator din cadrul organului fiscal încheie un 
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proces verbal de constatare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la 
care anexează un plan de remediere (anexă la procesul verbal de constatare a contravenției și de 
aplicare a sancțiunii prin care agentul constatator stabilește măsuri și un termen de remediere).  

Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancțiunea 
avertismentului, în următoarele situații:  
- în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală; 
- în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă.  

Agentul constatator are obligația să verifice în registrul unic de control și în evidențele autorității 
publice din care face parte, dacă respectivul contravenient a beneficiat anterior de prevederile Legii 
prevenirii nr.270/2017.  

Termenul de remediere reprezintă perioada de timp de maxim 90 de zile calendaristice de la data 
înmânării sau, după caz, a comunicării procesului verbal de constatare a contravenției și de aplicare 
a sancțiunii în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate și îndeplinirii 
obligațiilor legale.  

Durata termenului de remediere se stabilește cu luarea în considerare a circumstanțelor săvârșirii faptei 
și a duratei de timp necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale.  

Durata termenului de remediere stabilită de organul de control nu poate fi modificată.  
Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poartă 

răspunderea contravențională pentru faptele constatate.  
Încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea prevenirii nr. 270/2017 atrage nulitatea absolută 

a procesului verbal de constatare a contravenției.  
În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea publică 

cu atribuții de control are obligația să reia controlul și să completeze partea  a II-a a planului de 
remediere anexat la procesul verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii și, dacă 
este cazul, registrul unic de control, cu mențiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de 
remediere dispuse.  

În situația în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a 
obligațiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator 
încheie un alt proces verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, prin care se 
constată săvârșirea contravenției și se aplică sancțiunea contravențională, alta decât avertismentul, 
cu respectarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală.  

În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului verbal de constatare a contravenției 
și de aplicare a sancțiunii avertismentului în condițiile prevăzute la art. 4 din Legea prevenirii nr. 
270/2017, contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție, sunt direct aplicabile prevederile 
legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor, contravenientul fiind decăzut 
din beneficiul Legii prevenirii.  

  


