
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți

I N F O R M A R E 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta
Contribuabili, va aduce la cunostinta  aparitia urmatoarelor acte normative:

     

Hotărârea Guvernului României nr. 953/2022 din 27 iulie 2022 pentru aproba-
rea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de 
bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
    

 Precizări suplimentare:

Hotărârea Guvernului României nr. 953/2022 :

●     Aprobă Normele de aplicare a facilităților acordate de creditorii definiți 
conform prevederilor art. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și
instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, denumită în 
continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022, debitorilor definiți
conform prevederilor art. 1 lit. b) din aceeași ordonanță de urgență pentru 
suspendarea obligațiilor de plată scadente, reprezentând rate de capital, do-
bânzi și comisioane;

●     Reglementează că, creanțele rezultate din plata garanțiilor de stat acor-
date, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanție, sunt
creanțe bugetare și se recuperează de la debitori de către organele fiscale 
competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la debitor, în 
condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificări-
le și completările ulterioare;

●     Stabilește că titlul executoriu, împreună cu dovada efectuării procedurii 
de comunicare către debitor/debitori și copia documentului de identitate al 
debitorului/debitorilor, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanței 
bugetare, în condițiile Codului de procedură fiscală;
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●     Reglementează că accesoriile creanțelor rezultate din executarea scriso-
rilor de garanție, prevăzute la art. 5 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Gu-
vernului nr. 90/2022, se calculează de către organele fiscale competente ale 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei 
scadenței acestora și până la data stingerii acestor creanțe inclusiv, și se recu-
perează de către acestea.

 

 
       Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la 
tel.   0252306233 si 0252330097 sau accesand  site-ul ANAF la adresa: 
https://www.anaf.ro/arondare, completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ. 

A.J.F.P. Mehedinti
SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI


