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Nr.  17/24.06.2020

PROCES -VERBAL DE AFIŞARE
PROIECTE HOTĂRÂRI

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică locală şi art.135 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 05.07.2019 privind 
Codul administrativ, am procedat astăzi 24.06.2020 la afişarea următorului proiect de hotărâre:

Totodată aducem la cunoştinţa publicului că cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, 
opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

Nr.
crt. Conţinutul pe scurt

1 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilități fiscale la plata 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

                   

               Secretar general,                                                       Relaţii cu publicul,
               Ştefan DOBRIŞ                                                     Mara Iulia MUREȘAN 
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JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA ORAŞULUI AMARA

Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020
Tel/fax:0243/266102 www.primaria-amara.ro 

e-mail: consiliullocalamara@yahoo.com

Nr.  69 din 24.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării unor facilități fiscale la plata impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2020

Consiliul Local Oraș Amara, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- raferatul de aprobare nr. ______ / __.__.2020 al Primarului oraşului Amara;
- raportul nr. ______ / __.__.2020 al Biroului Impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului oraşului Amara;
- rapoartul de avizare nr. ______ / __.__.2020 al Comisiei pentru activități economico-financiare și 

buget;
Examinând:
- prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele şi taxele locale din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. V și art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69 / 2020 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri
fiscale;

- prevederile Legii nr. 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată;

- prevederile art. 129 alin.(1) și alin.(2) lit b), alin.(4) lit.c) şi alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 
05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 
(1) Se aprobă acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri 

pentru anul fiscal 2020 astfel:
a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date 
în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor 
activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit 
starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii 
clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul 
pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică
întreruperea parţială a activităţii economice;

b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii 
dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a Oraşului Amara, 
după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei 
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coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total 
activitatea economică.

(2) Se aprobă procedura de acordare a unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei 
lunare pe clădiri, prevăzută în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 
(1) Se aprobă acordarea unor facilităţi la plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului 

public pentru anul fiscal 2020, astfel: scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
de către utilizatorii suprafeţelor care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică 
sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de ministerul economiei, energiei şi mediului de afaceri 
prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

 (2) Se aprobă procedura de acordare a unor facilitãţi la plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea 
domeniului public, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.3  
Se aprobă anularea unor obligații accesorii pentru anul fiscal 2020, conform procedurii prevăzută în 

anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 
Prin grija secretarului general al oraşului Amara, prezenta hotărâre va fi comunicată, spre aducere la 

îndeplinire, Primarului Oraşului Amara şi Biroului impozite şi taxe, executare silită din cadrul al Primăriei 
Oraşului Amara, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial Local şi la avizierul Primăriei Oraşului Amara. 

   
INIŢIATOR
   PRIMAR
 Ion MĂIŢĂ
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- Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre nr.69 din 24.06.2020 -
Procedura de acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau 

a taxei lunare pe clădiri pentru anul fiscal 2020
Pentru a beneficia de prevederile hotararii, proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 

septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află 
clădirea o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.

Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declaraţia 
pe propria răspundere vor menţiona fie întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită conform 
prevederilor legale, fie întreruperea parţială a activităţii economice. Proprietarii care şi-au întrerupt parţial 
activitatea anexează la cerere o copie a certificatului pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei,
Energiei şi Mediului de Afaceri.

În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor 
activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, 
din declaraţia pe propria răspundere trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele 
situaţii:

a) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă 
de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea 
de urgenţă;

b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca
urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi 
întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică. Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale verifică dacă 
cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice 
către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora la
data de 14 mai 2020.

Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi 
economice către alte persoane fizice sau juridice, la cerere vor anexa declaraţia pe propria răspundere din 
care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la lit. a) şi b), însoţită de declaraţiile pe propria 
răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activităţii economice a acestora şi/sau de 
certificatele pentru situaţii de urgenţă emise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în 
cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt parţial activitatea economică, după caz.

În cazul în care persoanele au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parţial,
până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere 
restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere şi a bonificaţiei de până la 10%
prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 
ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local, asupra impozitului anual datorat pentru 
anul 2020.

Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, concesionarii, locatarii, titularii 
dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să 
depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competenţă se află clădirea o cerere de acordare a 
scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. În declaraţia pe propria răspundere contribuabilii vor 
menţiona prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia întreruperii totale a activităţii proprii, pe 
perioada instituirii stării de urgenţă.

În cazul în care persoanele au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit 
starea de urgenţă, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare.

PRIMAR         Ion MĂIŢĂ
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Anexa nr.2 la Proiectul de hotărâre nr. 69 din 24.06.2020

Procedura de acordarea unor facilitãţi la plata taxei şi a chiriei datorate pentru 
ocuparea domeniului public

Pentru a beneficia de scutire, utilizatorii au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să
depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competenţă se află suprafaţa o cerere de acordare a 
scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz.

Începând cu data intrării în vigoare a hotararii şi până la data de 31 august 2020, calculul, respectiv 
plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, astfel cum acestea 
sunt prevăzute de Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, 
republicată, în cazul contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participaţie existente, se va 
efectua numai pentru panourile decorate cu reclamă comercială, proporţional cu perioada de timp în care 
respectivele panouri au fost efectiv decorate.

PRIMAR
Ion MĂIŢĂ
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- Anexa nr.3 la Proiectul de hotărâre nr.69 din 24.06.2020 -

Procedură pentru anularea unor obligatii accesorii

I. Sfera de aplicare:
(1) Prezenta hotarare se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau 

juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice 
care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

(2) Prin obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se înţelege:
a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 martie 

2020 inclusiv, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în 
vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare 
şi data de 31 martie 2020 inclusiv;

b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data
de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 
alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi diferenţele de obligaţii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data 
de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată până la 
data intrării în vigoare a prezentei hotarari, ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a verificării situaţiei fiscale 
personale;

c) obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv,
stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal 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;

d) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa 
organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile bugetare 
principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 
martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data 
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

(3) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:
a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data 

de 31 martie 2020 inclusiv;
b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii

la data de 31 martie 2020 inclusiv.
(4) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această 

dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data 
de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea
executării actului administrativ fiscal.

(5) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului 
administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să 
depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii 
de anulare a accesoriilor inclusiv.

II.  Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 
Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează 
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de 
organul fiscal, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procerdură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv;
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b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procerdură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal cu 
termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 
inclusiv;

c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii 
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru 
perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către 
organul fiscal;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a 
condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea 
decăderii.

III.  Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin 
declaraţie rectificativă

Accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin 
declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 
31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii:

a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data depunerii cererii 
de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice 
modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. II lit. b) -d).
IV. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 

martie 2020 şi stinse până la această dată.
Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 

inclusiv şi stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ şi în mod corespunzător 
condiţiile prevăzute la art. II lit. b) -d).

V. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 
martie 2020 individualizate în decizii de impunere

(1) Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadenţe 
anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei 
inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei 
hotarari se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse 
prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procerdură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeaşi 
lege;

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de 
impunere, sub sancţiunea decăderii.

(2) Prin inspecţie fiscală sau verificare a situaţiei fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare 
a prezentei hotarari se înţelege acea inspecţie sau verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate
decizia de impunere până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procerdură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, în situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează să înceapă după data intrării 
în vigoare a prezentei hotarari, în scopul acordării anulării prevăzute la art. III, organele fiscale iau în 
considerare declaraţiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a  
vigoare a prezentei hotarari.

VI. Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante
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(1) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii pot notifica 
organul fiscal cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 
prevăzută la art. II lit. d).

(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit 
obligaţiile declarative potrivit vectorului fiscal până la data depunerii notificării, efectuează stingerile, 
compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce 
constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. II-V. În cazul în care se constată că 
debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procerdură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal eliberează din 
oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.

(4) Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe cu privire la 
obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale sau a celor care pot fi anulate, 
potrivit art. II-V.

(5) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), accesoriile care pot fi anulate 
potrivit prezentului capitol şi care au fost stinse după data intrării în vigoare a prezentei hotarari se restituie 
potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procerdură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

VII. Efecte cu privire la măsurile de executare silită prin poprire instituite de organul fiscal 
(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procerdură fiscală,

cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au 
notificat organul fiscal potrivit art. VI şi au dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data intrării în 
vigoare a prezentei hotarari, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot 
efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru măsurile de executare silită prin poprire, dispuse, 
potrivit legii, între data intrării în vigoare a prezentei hotarari şi data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

VIII.  Cererea de anulare a accesoriilor
(1) Cererea de anulare a accesoriilor depusă, se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, 

după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
(2) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. II-V, 

independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea anulării.
IX. Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eşalonare la plată
(1) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei hotarari beneficiază de eşalonarea la plată a 

obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procerdură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a
prezentei hotarari şi data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia de anularea accesoriilor în condiţiile 
art. III-V.

(2) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei hotarari beneficiază de eşalonarea la plată a 
obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procerdură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a
prezentei hotarari şi data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia, în baza cererii de anulare a 
accesoriilor, depuse până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, de anularea accesoriilor, dacă eşalonarea la 
plată se finalizează până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. În acest caz, accesoriile 
incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă achitate odată cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procerdură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care eşalonarea la plată aflată în 
derulare cuprinde numai obligaţii de plată accesorii, debitorii pot beneficia de anularea accesoriilor rămase de
plată din înlesnirea la plată acordată, fără a le mai achita, urmând ca, în baza cererii de anulare a accesoriilor, 
organul fiscal sa emită decizia de anulare a accesoriilor, precum şi decizia de finalizare a eşalonării la plată.

PRIMAR
Ion MĂIŢĂ
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REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilități fiscale la 

plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune analiza şi aprobarea acordării unor facilități 
fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

Avand in vedere insituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si evolutia situatiei epidemiologice 
determinata de raspnadirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si masurile adoptate prin care se restrang 
unele drepturi si libertati, prevederile OUG nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul  fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, vă rog să aprobaţi acodrarea unor 
facilităţi fiscale la plata impozitelor şi taselor locale pentru anul 2020 astfel:

(1) acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, 
astfel:

a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date 
în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor 
activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit 
starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii 
clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul 
pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică
întreruperea parţială a activităţii economice;

b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului 
de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a 
efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi 
întrerupă total activitatea economică.

Pentru a beneficia de prevederile hotararii, proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 
septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află 
clădirea o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.

Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declaraţia 
pe propria răspundere vor menţiona fie întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită conform 
prevederilor legale, fie întreruperea parţială a activităţii economice. Proprietarii care şi-au întrerupt parţial 
activitatea anexează la cerere o copie a certificatului pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei,
Energiei şi Mediului de Afaceri.

În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor 
activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, 
din declaraţia pe propria răspundere trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele 
situaţii:

a) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă 
de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea 
de urgenţă;

b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca
urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi 
întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică. Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale verifică dacă 
cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice 
către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora la
data de 14 mai 2020.

Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi 
economice către alte persoane fizice sau juridice, la cerere vor anexa declaraţia pe propria răspundere din 
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care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la lit. a) şi b), însoţită de declaraţiile pe propria 
răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activităţii economice a acestora şi/sau de 
certificatele pentru situaţii de urgenţă emise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în 
cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt parţial activitatea economică, după caz.

În cazul în care persoanele au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parţial,
până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere 
restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere şi a bonificaţiei de până la 10%
prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul  fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local, asupra impozitului anual datorat pentru 
anul 2020.

Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, concesionarii, locatarii, titularii 
dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să 
depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competenţă se află clădirea o cerere de acordare a 
scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. În declaraţia pe propria răspundere contribuabilii vor 
menţiona prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia întreruperii totale a activităţii proprii, pe 
perioada instituirii stării de urgenţă.

În cazul în care persoanele au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit 
starea de urgenţă, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare.

(2) acordarea unor facilităţi la plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public
astfel: scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafeţelor
care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru 
situaţii de urgenţă emis de ministerul economiei, energiei şi mediului de afaceri prin care se certifică 
întreruperea parţială a activităţii economice.

Pentru a beneficia de scutire, utilizatorii au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să
depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competenţă se află suprafaţa o cerere de acordare a 
scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz.

Începând cu data intrării în vigoare a hotararii şi până la data de 31 august 2020, calculul, respectiv 
plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, astfel cum acestea 
sunt prevăzute de Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, 
republicată, în cazul contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participaţie existente, se va 
efectua numai pentru panourile decorate cu reclamă comercială, proporţional cu perioada de timp în care 
respectivele panouri au fost efectiv decorate.

(3) anularea unor obligatii accesorii conform urmatoarei proceduri:
I. Sfera de aplicare:
(1) Prezenta hotarare se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau 

juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice 
care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

(2) Prin obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se înţelege:
a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 martie 

2020 inclusiv, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în 
vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare 
şi data de 31 martie 2020 inclusiv;

b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data
de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 
alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
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ulterioare, precum şi diferenţele de obligaţii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data 
de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată până la 
data intrării în vigoare a prezentei hotarari, ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a verificării situaţiei fiscale 
personale;

c) obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv,
stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal 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;

d) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa 
organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile bugetare 
principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 
martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data 
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
(3) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:

a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data 
de 31 martie 2020 inclusiv;

b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii
la data de 31 martie 2020 inclusiv.

(4) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această 
dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data 
de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea
executării actului administrativ fiscal.

(5) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului 
administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să 
depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii 
de anulare a accesoriilor inclusiv.

II. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 
Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează 
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de 
organul fiscal, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal cu 
termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 
inclusiv;

c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii 
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru 
perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către 
organul fiscal;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a 
condiţiilor prevăzute la lit. a) -c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub 
sancţiuneadecăderii.
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III. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declaraţie
rectificativă

Accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin 
declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 
31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii:

a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data depunerii cererii 
de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice 
modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. II lit. b) – d).

IV. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 
martie 2020 şi stinse până la această dată.

Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 
inclusiv şi stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ şi în mod corespunzător 
condiţiile prevăzute la art. II lit. b) – d).

V. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 
martie 2020 individualizate în decizii de impunere

(1) Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadenţe 
anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei 
inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei 
hotarari se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse 
prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeaşi 
lege;

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de 
impunere, sub sancţiunea decăderii.

(2) Prin inspecţie fiscală sau verificare a situaţiei fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare 
a prezentei hotarari se înţelege acea inspecţie sau verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate
decizia de impunere până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, în situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează să înceapă după data intrării 
în vigoare a prezentei hotarari, în scopul acordării anulării prevăzute la art. III, organele fiscale iau în 
considerare declaraţiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei hotarari

VI. Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante
(1) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii pot notifica 

organul fiscal cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 
prevăzută la art. II lit. d).

(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit 
obligaţiile declarative potrivit vectorului fiscal până la data depunerii notificării, efectuează stingerile, 
compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce 
constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. II-V. În cazul în care se constată că 
debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
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(3) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal eliberează din 
oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.

(4) Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe cu privire la 
obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale sau a celor care pot fi anulate, 
potrivit art. II -V.

(5) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), accesoriile care pot fi anulate 
potrivit prezentului capitol şi care au fost stinse după data intrării în vigoare a prezentei hotarari se restituie 
potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

VII. Efecte cu privire la măsurile de executare silită prin poprire instituite de organul fiscal 
(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au 
notificat organul fiscal potrivit art. VI şi au dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data intrării în 
vigoare a prezentei hotarari, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot 
efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru măsurile de executare silită prin poprire, dispuse, 
potrivit legii, între data intrării în vigoare a prezentei hotarari şi data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

VIII. Cererea de anulare a accesoriilor
(1) Cererea de anulare a accesoriilor depusă, se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, 

după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
(2) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. II -V, 

independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea anulării.

IX. Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eşalonare la plată
(1) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei hotarari beneficiază de eşalonarea la plată a 

obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a
prezentei hotarari şi data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia de anularea accesoriilor în condiţiile 
art. III -V.

(2) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei hotarari beneficiază de eşalonarea la plată a 
obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a
prezentei hotarari şi data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia, în baza cererii de anulare a 
accesoriilor, depuse până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, de anularea accesoriilor, dacă eşalonarea la 
plată se finalizează până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. În acest caz, accesoriile 
incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă achitate odată cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care eşalonarea la plată aflată în 
derulare cuprinde numai obligaţii de plată accesorii, debitorii pot beneficia de anularea accesoriilor rămase de
plată din înlesnirea la plată acordată, fără a le mai achita, urmând ca, în baza cererii de anulare a accesoriilor, 
organul fiscal sa emită decizia de anulare a accesoriilor, precum şi decizia de finalizare a eşalonării la plată.

Având în vedere considerentele expuse mai sus propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma şi 
conţinutul prezentate.

PRIMAR
Ion MĂIŢĂ
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind necesitatea acordării unor facilități fiscale la plata impozitelor și

 taxelor locale pentru anul 2020

Având în vedere:
- insituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si evolutia situatiei epidemiologice determinata de 

raspnadirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si masurile adoptate prin care se restrang unele drepturi si
libertati;

- prevederile OUG nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul  
fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale,

Propun adoptarea unei hotarari privind:
(1) acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri 

astfel:
a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date 
în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor 
activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit 
starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii 
clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul 
pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică
întreruperea parţială a activităţii economice;

b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului 
de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a 
efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi 
întrerupă total activitatea economică.

Pentru a beneficia de prevederile hotararii, proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 
septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află 
clădirea o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.

Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declaraţia 
pe propria răspundere vor menţiona fie întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită conform 
prevederilor legale, fie întreruperea parţială a activităţii economice. Proprietarii care şi-au întrerupt parţial 
activitatea anexează la cerere o copie a certificatului pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei,
Energiei şi Mediului de Afaceri.

În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor 
activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, 
din declaraţia pe propria răspundere trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele 
situaţii:

a) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă 
de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea 
de urgenţă;

b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca
urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi 
întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică. Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale verifică dacă 
cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice 
către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora la
data de 14 mai 2020.
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Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi 
economice către alte persoane fizice sau juridice, la cerere vor anexa declaraţia pe propria răspundere din 
care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la lit. a) şi b), însoţită de declaraţiile pe propria 
răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activităţii economice a acestora şi/sau de 
certificatele pentru situaţii de urgenţă emise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în 
cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt parţial activitatea economică, după caz.

În cazul în care persoanele au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parţial,
până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere 
restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere şi a bonificaţiei de până la 10%
prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local, asupra impozitului anual datorat pentru 
anul 2020.

Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, concesionarii, locatarii, titularii 
dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să 
depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competenţă se află clădirea o cerere de acordare a 
scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. În declaraţia pe propria răspundere contribuabilii vor 
menţiona prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia întreruperii totale a activităţii proprii, pe 
perioada instituirii stării de urgenţă.

În cazul în care persoanele au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit 
starea de urgenţă, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare.

(2) acordarea unor facilităţi la plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public
astfel: scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafeţelor
care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru 
situaţii de urgenţă emis de ministerul economiei, energiei şi mediului de afaceri prin care se certifică 
întreruperea parţială a activităţii economice.

Pentru a beneficia de scutire, utilizatorii au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să
depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competenţă se află suprafaţa o cerere de acordare a 
scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz.

Începând cu data intrării în vigoare a hotararii şi până la data de 31 august 2020, calculul, respectiv 
plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, astfel cum acestea 
sunt prevăzute de Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, 
republicată, în cazul contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participaţie existente, se va 
efectua numai pentru panourile decorate cu reclamă comercială, proporţional cu perioada de timp în care 
respectivele panouri au fost efectiv decorate.

(3) anularea unor obligatii accesorii conform urmatoarei proceduri:
I. Sfera de aplicare:
(1) Prezenta hotarare se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau 

juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice 
care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

(2) Prin obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se înţelege:
a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 martie 

2020 inclusiv, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în 
vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare 
şi data de 31 martie 2020 inclusiv;
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b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data
de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 
alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi diferenţele de obligaţii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data 
de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată până la 
data intrării în vigoare a prezentei hotarari, ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a verificării situaţiei fiscale 
personale;

c) obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv,
stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal 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;

d) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa 
organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile bugetare 
principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 
martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data 
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

(3) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:
a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data 

de 31 martie 2020 inclusiv;
b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii

la data de 31 martie 2020 inclusiv.
(4) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această 

dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data 
de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea
executării actului administrativ fiscal.

(5) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului 
administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să 
depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data depunerii cererii 
de anulare a accesoriilor inclusiv.

II. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 
Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează 
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de 
organul fiscal, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procerdură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procerdură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a 
accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal cu 
termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 
inclusiv;

c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii 
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru 
perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către 
organul fiscal;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a 
condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea 
decăderii.

III. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin 
declaraţie rectificativă
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Accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin 
declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 
31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii:

a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data depunerii cererii 
de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice 
modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. II lit. b)-d).
IV. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 

martie 2020 şi stinse până la această dată.
Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 

inclusiv şi stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ şi în mod corespunzător 
condiţiile prevăzute la art. II lit. b)-d).

V. Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 
martie 2020 individualizate în decizii de impunere

(1) Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadenţe 
anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei 
inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei 
hotarari se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse 
prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procerdură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeaşi 
lege;

b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de 
impunere, sub sancţiunea decăderii.

(2) Prin inspecţie fiscală sau verificare a situaţiei fiscale personale în derulare la data intrării în vigoare 
a prezentei hotarari se înţelege acea inspecţie sau verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate
decizia de impunere până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procerdură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, în situaţia inspecţiilor fiscale ce urmează să înceapă după data intrării 
în vigoare a prezentei hotarari, în scopul acordării anulării prevăzute la art. III, organele fiscale iau în 
considerare declaraţiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a  
vigoare a prezentei hotarari

VI. Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante
(1) Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii pot notifica 

organul fiscal cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 
prevăzută la art. II lit. d).

(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit 
obligaţiile declarative potrivit vectorului fiscal până la data depunerii notificării, efectuează stingerile, 
compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce 
constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. II-V. În cazul în care se constată că 
debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procerdură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal eliberează din 
oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.

(4) Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe cu privire la 
obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale sau a celor care pot fi anulate, 
potrivit art. II-V.
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(5) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), accesoriile care pot fi anulate 
potrivit prezentului capitol şi care au fost stinse după data intrării în vigoare a prezentei hotarari se restituie 
potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procerdură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

VII. Efecte cu privire la măsurile de executare silită prin poprire instituite de organul fiscal 
(1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procerdură fiscală,

cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au 
notificat organul fiscal potrivit art. VI şi au dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data intrării în 
vigoare a prezentei hotarari, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot 
efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru măsurile de executare silită prin poprire, dispuse, 
potrivit legii, între data intrării în vigoare a prezentei hotarari şi data de 15 decembrie 2020 inclusiv.

VIII. Cererea de anulare a accesoriilor
(1) Cererea de anulare a accesoriilor depusă, se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, 

după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
(2) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. II-V, 

independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea anulării.
IX. Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eşalonare la plată
(1) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei hotarari beneficiază de eşalonarea la plată a 

obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procerdură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a
prezentei hotarari şi data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia de anularea accesoriilor în condiţiile 
art. III-V.

(2) Debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei hotarari beneficiază de eşalonarea la plată a 
obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procerdură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a
prezentei hotarari şi data de 15 decembrie 2020 inclusiv, pot beneficia, în baza cererii de anulare a 
accesoriilor, depuse până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, de anularea accesoriilor, dacă eşalonarea la 
plată se finalizează până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. În acest caz, accesoriile 
incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă achitate odată cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procerdură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care eşalonarea la plată aflată în 
derulare cuprinde numai obligaţii de plată accesorii, debitorii pot beneficia de anularea accesoriilor rămase de
plată din înlesnirea la plată acordată, fără a le mai achita, urmând ca, în baza cererii de anulare a accesoriilor, 
organul fiscal sa emită decizia de anulare a accesoriilor, precum şi decizia de finalizare a eşalonării la plată.

Sef birou impozite si taxe,
Besliu Dana Florentina
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