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PROCES -VERBAL DE AFIŞARE 

PROIECTE HOTĂRÂRI 
 
 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, am procedat astăzi 02.11.2020 la afişarea următorului proiect de 
hotărâri. 

Totodata aducem la cunostinta publicului că, care 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 la plata impozitului anual sau a 
taxei lunare pe clădiri pentru anul 2020. 

  
 
 
 
 
                     Secretar,                                                            Relaţii cu publicul, 
               Ştefan DOBRIŞ                                                    Mara Iulia MUREȘAN  
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JUDEŢUL IALOMIŢA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI AMARA 

Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020Tel/fax:0243/266102  
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Nr.  106  din 02.11.2020 

     

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind apobarea acordării unor facilități la plata impozitului anual sau a 

taxei lunare pe clădiri pentru anul 2020 

 
           Consiliul Local Orășenesc Amara, întrunit în ședință ordinară,  

Având în vedere : 
-referatul de aprobare nr. 187 din 02.11.2020, al Primarului Oraşului Amara; 
-raportul nr.188 din 02.11.2020,  al Biroului impozite și taxe, executare silită 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Amara;   
-raportul nr.     din    .11.2020, al Comisiei pentru activități economico-

financiare și buget, 
Examinând :  
-prevederile art. 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 181 din 2020 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru prorogarea unor termene; 
 -prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 273 din 2006 privind finantele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 462 din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 129  alin. (2) lit. b),  alin (4) lit. c) și alin (14) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1 Se aprobă 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, în condițiile 
prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Se aprobă 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, în condițiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.3  Prin grija secretarului general al Oraşului Amara, prezenta hotărâre va 

fi comunicată, spre aducere la îndeplinire, Primarului Orașului Amara și Biroului 
impozite și taxe, executare silită din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Orașului Amara, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial Local al Oraşului 
Amara.  

 
 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR 

Alin-Sorin SANDU 
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Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr.106 din 02.11.2020 

 

 CONDIȚII LEGALE 

pentru a beneficia de facilități la plata impozitului anual pe clădiri 

 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, se acordă dacă în 
perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi/sau alertă, 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; 

Pentru a beneficia de această facilitate, proprietarii clădirilor au obligaţia ca, 
până la data de 21 decembrie 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 şi/sau alertă, din 

 

 

 
JUDEŢUL IALOMIŢA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI AMARA 
 

Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020 

Tel/fax:0243/266102 www.primaria-
amara.ro  

e-mail: consiliullocalamara@yahoo.com 
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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 şi/sau alertă; 

b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate ale 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 

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) de mai sus, însoţită de declaraţiile 
pe propria răspundere ale 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, până la data de 30 septembrie 2020, acestea pot solicita restituirea 
diferenţei de impozit, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în 
conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscal, respectiv 5 ani. 

În cazul contribuabililor care au beneficiat de reducerea impozitului anual pe 
clădiri cu o cotă de 50%, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de reducere, 
asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020. 
 

 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR 

  Alin-Sorin SANDU 
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Anexa nr.2 la Proiectul de hotârăre nr.106 din 02.11.2020 

CONDIȚII LEGALE 

pentru acordarea unor facilități la plata taxei lunare pe clădiri 

  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, se acordă, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă 
şi/sau alertă 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 această facilitate, proprietarii clădirilor au obligaţia ca, 
până la data de 21 decembrie 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. 

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 21 decembrie 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 şi/sau alertă. 

În cazul în care persoanele au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru 
perioada în care s-a instituit starea de urgenţă şi/sau alertă, acestea pot solicita 
restituirea taxei, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în 
conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. 

 
INIȚIATOR, 

PRIMAR 
Alin-Sorin SANDU 

 

 

 
JUDEŢUL IALOMIŢA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI AMARA 
Amara, str.Nicolae Bălcescu, 91, 927020 

Tel/fax:0243/266102 www.primaria-
amara.ro  

e-mail: consiliullocalamara@yahoo.com 
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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. 187 din 02.11.2020 

 

  

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata impozitului 
anual sau a taxei lunare pe clădiri pentru anul 2020 

 

Consiliul Local Orășenesc Amara, întrunit in ședință ordinară, este solicitat 
să analizeze și să aprobe acordarea unor facilități la plata impozitului anual sau a 
taxei lunare pe clădiri pentru anul 2020. 

Potrivit prevederilor art. 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 181 
din 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, consiliile locale 
pot adopta hotărâri până la data de 2 decembrie 2020, prin care, pentru anul 2020, 
in cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri, să aprobe  
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, respectiv 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. 

In anexele 1 și 2 la proiectul de hotărâre am precizat condițiile legale pentru 
accesarea acestor facilități fiscale, menite să reducă impactul pandemiei de 
COVID-19 și dificultăţile de natură financiară pentru majoritatea operatorilor 
economici generate de situația medicală astfel creată.  
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Față de aceste motive de oportunitate și de legalitate, vă invit să aprobați 
proiectul de hotărâre în forma și conținutul prezentate. 

 

  

PRIMAR 

Alin-Sorin SANDU 
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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. 188 din 02.11.2020 

 

  

RAPORT 

privind necesitatea acordării unor facilități la plata impozitului anual sau a 
taxei lunare pe clădiri 

 

 Având în vedere contextul în care măsurile pentru combaterea pandemiei de 
COVID-19 au generat dificultăţi de natură financiară pentru majoritatea 
operatorilor economici, aceştia confruntându-se în această perioadă cu o lipsă 
severă de lichiditate, precum și prevederile art. 15 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 181 din 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor 
termene, se impune adoptarea unei hotarari privind acordarea unor facilităţi la plata 
impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri. 
 In anexa nr. 1 la prezentul raport am prezentat condițile legale pentru 
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.  
 In anexa nr. 2 la prezentul raport am prezentat condițile legale pentru 
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. 
 Față de cele prezentate, vă rog să dispuneți. 
 

                                                       Șef birou impozite și taxe, 
Beșliu Dana Florentina 
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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 

  
      Anexa nr. 1 Raportul nr.188 din 02. 11.2020 
 

  

CONDIȚII LEGALE 
pentru a beneficia de facilități la plata impozitului anual pe clădiri 

 
 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, se acordă dacă în 
perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi/sau alertă, 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; 

Pentru a beneficia de această facilitate, proprietarii clădirilor au obligaţia ca, 
până la data de 21 decembrie 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 şi/sau alertă, din 
declaraţia pe propria răspundere trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc 
concomitent în următoarele situaţii: 
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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 şi/sau alertă; 

b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate ale 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 

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) de mai sus, însoţită de declaraţiile 
pe propria răspundere ale 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, până la data de 30 septembrie 2020, acestea pot solicita restituirea 
diferenţei de impozit, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în 
conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscal, respectiv 5 ani. 

În cazul contribuabililor care au beneficiat de reducerea impozitului anual pe 
clădiri cu o cotă de 50%, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de reducere, 
asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020. 
 
 

 
Șef birou impozite și taxe, 

Beșliu Dana Florentina 
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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 

Anexa nr. 2 la Raportul nr.188 din 02. 11.2020 

  

CONDIȚII LEGALE 
pentru acordarea unor facilități la plata taxei lunare pe clădiri 

 
  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, se acordă, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă 
şi/sau alertă 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 această facilitate, proprietarii clădirilor au obligaţia ca, 
până la data de 21 decembrie 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. 

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 21 decembrie 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 şi/sau alertă. 

În cazul în care persoanele au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru 
perioada în care s-a instituit starea de urgenţă şi/sau alertă, acestea pot solicita 
restituirea taxei, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în 
conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. 
 

 

Șef birou impozite și taxe, 
Beșliu Dana Florentina 


