România
Judeţul Vaslui
Oraşul Negreşti
Consiliul local
Proiect de hotărâre nr. 65/22.06.2020
privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2020
−
−

−
−
−
−

Având în vedere:
Referatul de aprobare prezentat de Primarul oraşului Negreşti, înregistrat sub nr.
5635/22.06.2020;
Raportul de specialitate întocmit de Serviciul impozite şi taxe locale, înregistrat sub
nr. 5665/23.06.2020;
În conformitate cu prevederile:
Art. V și art. XVII din OUG nr. 69/ 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale;
Titlului IX, cu privire la impozitele şi taxele locale din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal;
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare;
Art. 140 alin.(l) şi alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit."a", ale art. 197
alin .(1) şi ale art. 243 alin .(1) lit."a" şi lit. "b" din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ.
În temeiul art. 129 alin. (4) lit. c) şi art. 196 alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ:
Consiliul local al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui,
Hotărăşte:
Art. 1. (1)Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31
martie 2020 datorate bugetului local al oraşului Negreşti;
(2) Se aprobă Procedura de acordare a anulării accesoriilor aferente obligaţiilor
bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului
local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Negreşti,
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. (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, 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.
(2) Se aprobă Procedura de reducere a impozitului anual pe clădiri cu o cotă de
50%, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 (1) – 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, după
caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor
epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligaţi,
potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.
(2) Se aprobă Procedura de scutire de la plata taxei lunare pe clădiri, conform
Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul oraşului
Negreşti, prin Serviciul impozite şi taxe – fond locativ.
Negreşti, ___ iunie 2020
Iniţiator,
Primarul oraşului
Vasile VOICU

Avizat pentru legalitate,
Secretar general
Felicia FAUR

Anexa nr. 1 la HCL nr. ....... din.......... 2020
PROCEDURA
de acordare a anulării accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale
restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local de către
contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Negreşti
I.

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. (1) Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor persoane fizice,
persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care la data de 31 martie 2020
inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal local
al oraşului Negreşti.
(2) Prin obligaţii bugetare principale restante la 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 amenzi 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 local prin decizie de
impunere emisă şi comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe
de urgenţă, 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 dobânzilor,
penalităţilor şi 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.
OBIECTIVUL, SCOPUL ŞI DURATA PROCEDURII
Art.2. (1) Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor
la plata obligaţiilor bugetare, maximizarea încasărilor bugetare şi diminuarea
arieratelor la bugetul local, precum şi de respectare a egalităţii de tratament, respectiv
stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a
facilităţilor fiscale.
(2) Prezenta procedură se aplică de la data aprobării hotărârii de către consiliul
local până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.
III.

CONDIŢII DE ACORDARE
Art.3. Se anulează accesoriile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele
condiţii:
a) toate obligaţiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la data
de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin
orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, 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, 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 local 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 prevăzute de Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
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.
Art. 4. Nu se anulează accesoriile achitate până la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.

IV. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A PROCEDURII
Art. 5. (1) Pentru a beneficia de scutire, contribuabilul depune declaraţiile şi
documentele de proprietate în cadrul Serviciului impozite şi taxe, moment în care se
verifică concordanţa dintre datele din evidenţa fiscală şi cele înscrise în actele de
proprietate/declaraţii şi se eliberează o nota de plată din care rezultă atât creanţele
principale restante şi curente scadente ce trebuie achitate cât şi suma ce urmează a fi
anulată.
(2)
După stingerea debitelor prin orice mijloacele legale de plată,
contribuabilul depune cererea pentru acordarea scutirii de la plata majorărilor de
întârziere, până la data de 15.12.2020 inclusiv, sub sancţiune decăderii, la registratura
UAT Negreşti.
(3) Cererea va fi analizată de Serviciul Impozite şi Taxe, în termen de 30 de
zile de la data înregistrării acesteia, dar nu mai târziu de 31.12.2020.
(4) Serviciul impozite şi taxe verifică îndeplinirea obligaţiei declarative şi a
condiţiei privind achitarea integrală la data solicitării a obligaţiilor bugetare datorate
bugetului local şi respectarea oricărei altei prevederi a acestei proceduri.
(5) În urma analizei efectuate se emite decizia privind acordarea/neacordarea
scutirii de către Serviciul impozite şi taxe.
(6) Decizia prevăzută la alin. (4) se întocmeşte în două exemplare, din care un
exemplar se arhivează la Serviciul impozite şi taxe, iar un exemplar se comunică
contribuabilului cu respectarea prevederilor art.47 din Legea 207/2015.
(7) Decizia poate fi contestată de către contribuabili la organul fiscal local în
baza art.270 din Legea 207/2015. Soluţionarea contestaţiei se face cu respectarea
Titlului VIII "Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative
fiscale" din Legea 207/2015.

Anexa 1
CERERE
pentru acordare scutirii de la plata accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare
principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local
de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Negreşti
Subscrisa ____________________________________________________________,
având datele de identificare menţionate în secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna
_______________________________________,
având
calitatea
de
____________________, solicit aprobarea scutirii de la plată a majorărilor de
întârziere în condiţiile prevederilor HCL nr.________ din ___________________.
SECŢIUNEA A
Prezentarea solicitantului
Denumirea întreprinderii: _______________________________________________
Domiciliul fiscal: localitatea: ____________________, str. ____________________,
nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___, cod postal __________
Telefon:
______________,
Fax:
_______________,
E-mail:
____________________
Nr.de înmatriculare la oficiul registrului comertului/data ____________________
Codul de identificare fiscală: ____________
Forma juridică: __________________
Obiectul principal de activitate: _________________________________________
Cod CAEN: __________
Obiectul secundar de activitate: _________________________________________
Cod CAEN: __________
SECŢIUNEA B
Declaratie pe proprie răspundere
Subsemnatul (a) ______________________________, identificat (ă) cu C.I seria
_____, nr. __________, eliberat(ă) de ____________________ la data de
__________ cu domiciliul în localitatea ____________________, str.
____________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___,ap.___, sectorul/ judetul
____________________, în calitate de reprezentant legal al ___________________
______________________________, declar pe propria răspundere că toate
informaţiile furnizate şi consemnate în declaraţiile depuse la Serviciul impozite şi
taxe locale sunt corecte şi complete.
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de
a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
Numele şi prenumele: ______________________________
Funcţia: ______________________________
Semnătura
autorizată
şi
ştampila
solicitantului*)____________________________
Data semnării: __________

Anexa 2

CERERE
pentru acordare scutirii de la plata accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare
principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local
de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a UAT Negreşti
Subsemnatul (a) ______________________________, identificat (ă) cu C.I seria
_____, nr. __________, eliberat(ă) de ____________________ la data de
__________

cu

domiciliul

în

localitatea

____________________,

str.

____________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___,ap.___, sectorul/ judetul
____________________, adresa de poștă electronică ____________________,
tel.____________________, solicit aprobarea scutirii de la plată a majorărilor de
întârziere în condiţiile prevederilor HCL nr.________ din ___________________.

Declaratie pe proprie răspundere
Subsemnatul (a) ______________________________, identificat (ă) cu C.I seria
_____, nr. __________, eliberat(ă) de ____________________ la data de
__________

cu

domiciliul

în

localitatea

____________________,

str.

____________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___,ap.___, sectorul/ judetul
____________________, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate
şi consemnate în declaraţiile depuse la Serviciul impozite şi taxe locale sunt corecte
şi complete.
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de
a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
Numele şi prenumele: ______________________________
Data semnării: __________

Anexa 3
ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAŞULUI NEGREŞTI
Serviciul Impozite şi Taxe Locale
Str. Nicolae Bălcescu nr. 1, Negreşti, Judeţul Vaslui, România
Tel. 0235.457.679, int.129, Fax. 0235.457.679

APROB,
PRIMAR,

DECIZIE DE ANULARE A MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE
Denumirea debitorului_______________________________________, CIF/CUI
__________________, sediul/domiciliul în România/_________________ , judeţul
________________,
codul
poştal____________,
municipiul/
oraşul/comuna________________________
,
satul/sectorul_____________________,
str.__________________________
,
nr.______ , bl.________ , sc.________ , et._____, ap.____, reprezentat prin
______________________________, identificat(ă) cu CI seria _____, nr. _______,
eliberat(ă) de _______________ la data de _________, cu domiciliul în localitatea
______________, str. __________________ nr. ___, bl. ___, sc.___, ap.___,
sectorul/
judeţul
____________________,
tel._________________,
fax
____________, e-mail ___________________________.
Având în vedere :
Cererea nr. ........... din data .....................
Prevederile OUG nr. 69 din 14.05.2020 privind instituirea unor măsuri fiscale
Prevederile HCL nr......... data.......................
Se aprobă cererea pentru acordare scutirii de la plata accesoriilor aferente
obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate
bugetului local, reprezentând:
Nr. crt. Denumirea creanţei fiscale
Suma aferentă majorărilor de
întârziere

Împotriva prezentei decizii, persoana interesată poate depune contestaţie la
Primăria oraşului Negreşti în termen de 45 de zile de la data comunicării, conform
prevederilor art.270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, sub
sancţinea decăderii.
SEF SERVICIU,

ÎNTOCMIT,

Anexa 4
ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAŞULUI NEGREŞTI
Serviciul Impozite şi Taxe Locale
Str. Nicolae Bălcescu nr. 1, Negreşti, Judeţul Vaslui, România
Tel. 0235.457.679, int.127, Fax. 0235.457.679

APROB,
PRIMAR,

DECIZIE DE RESPINGERE A CERERII DE ANULARE A MAJORĂRILOR
DE ÎNTÂRZIERE
Denumirea
debitorului_______________________________________,
CIF/CUI __________________, sediul/domiciliul în România/_________________ ,
judeţul
________________,
codul
poştal____________,
municipiul/
oraşul/comuna________________________
,
satul/sectorul_____________________,
str.__________________________
,
nr.______ , bl.________ , sc.________ , et._____, ap.____, reprezentat prin
______________________________, identificat(ă) cu CI seria _____, nr. _______,
eliberat(ă) de _______________ la data de _________, cu domiciliul în localitatea
______________, str. __________________ nr. ___, bl. ___, sc.___, ap.___,
sectorul/
judeţul
____________________,
tel._________________,
fax
____________, e-mail ___________________________.
Având în vedere :
Cererea nr. ........... din data .....................
Prevederile OG nr.69 din 14.05.2020 privind instituirea unor măsuri fiscale
Prevederile HCL nr......... data.......................
Se respinge cererea pentru acordare scutirii de la plata accesoriilor aferente
obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31martie 2020 inclusiv, datorate
bugetului local, reprezentând :
Nr. crt.
Denumirea creanţei fiscale
Suma aferentă majorărilor de
întârziere

Motivele pentru care se respinge cererea de acordare a anulării majorărilor de
întârziere:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Împotriva prezentei decizii, persoana interesată poate depune contestaţie la
Primăria oraşului Negreşti în termen de 45 de zile de la data comunicării, conform
prevederilor art.270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, sub
sancţinea decăderii.
SEF SERVICIU,

ÎNTOCMIT,

Anexa nr. 2 la HCL nr. ....... din.......... 2020

PROCEDURA
privind reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50%

Art.1. Prezenta procedură se aplică 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 ;
Art.2. Proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 septembrie
2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii,
însoţită de o declaraţie pe propria răspundere;
Art.3. (1) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru
activitatea economică proprie, în declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art.
2 vor menţiona fie întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită
conform prevederilor legale, fie întreruperea parţială a activităţii economice.
(2) Proprietarii care şi-au întrerupt parţial activitatea anexează la cererea
prevăzută la art. 2 o copie a certificatului pentru situaţii de urgenţă emis de
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
Art.4. 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 prevăzută la art. 2 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.
Art.5. Pentru încadrarea în situaţia prevăzută la art. 4 lit. b) 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.
Art.6. Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru
desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, la
cererea prevăzută la art. 2 vor anexa declaraţia pe propria răspundere din care
rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la art. (4) 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.
Art.7. În cazul în care persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 1 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, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.8. Persoanele cu atribuții în stabilirea impozitelor și taxelor locale din
cadrul organului fiscal localvor verifica cererea de reducere a impozitului pe clădiri
și declarația pe proprie răspundere în concordanță cu evidența fiscală de la rolul
contribuabililor. Dacă există neclarități în evidența fiscală sau între evidența

fiscală și declarația contribuabilului, organul fiscal va solicita lămuriri din partea
contribuabilului. Contribuabilul are obligația de a prezenta organului fiscal
clarificările solicitate în termen de maxim 30 de zile dar nu mai târziu data limită de
depunere și soluționare a cererilor de 15 septembrie 2020.
Art.9. În cazul contribuabililor care beneficiază de reducerea impozitului pe
clădiri, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a
bonificației 10% prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu
modificările și completările ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a
consiliului local, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.
Art. 10. Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea
cererii de reducere a impozitului pe clădiri ce va fi comunicată contribuabilului.
Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate
formula contestaţie potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.

Anexa nr. 3 la HCL nr. ....... din.......... 2020
PROCEDURA
privind scutirea de la plata taxei pe clădiri
Art.1. Prezenta procedură se aplică 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, 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.
Art.2. 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 o cerere de acordare
a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.
Art.3. 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;
Art.4. În cazul în care persoanele fizice sau juridice 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, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art.5. Persoanele cu atribuții în stabilirea impozitelor și taxelor locale din
cadrul organului fiscal local vor verifica cererea de scutire și declarația pe proprie
răspundere în concordanță cu evidența fiscală de la rolul contribuabililor. Dacă
există neclarități în evidența fiscală sau între evidența fiscală și declarația
contribuabilului, organul fiscal va solicita lămuriri din partea contribuiabilului.
Contribuabilul are obligația de a prezenta organului fiscal clarificările solicitate în
termen de maxim 30 de zile dar nu mai târziu data limită de depunere și

soluționare a cererilor de 15 septembrie 2020.
Art.6. Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea
cererii de scutire ce va fi comunicată contribuabilului. Împotriva actelor
administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula
contestaţie potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.

