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ANUNT

in conformitate cu dispoziliile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen(a
decizionald in administralia public6, republicatd, se aduce la cunogtinta publicd cI urmeaza a se
supune dezbaterii autoritdtii publice locale Proiectul de hotlrire privind de acordare a unor
facilitdfi la plata impozitului anual pe clSdiri sau a taxei lunare pe clddiri, proiect care se
posteaz6 pe site-ul instituliei www.comunaalbesti.ro , segfiunejl Tranqparenfd decizionald, gi se
afiseazd la sediul primdriei ComuneiAlbeqti, la data O" .ztS,QG .,.ilA:[p

Agteptdm in scris la registratura prim6riei Albegti, prin pogt[ electronicd la adresa de e-

mail: albesti@cjmures.ro, prin fax 026577168, sau prin corespondenti la adresa: Comuna

Albegti, str. Lung[, nr. 123, judeful Mureg, propunerile gi sugestiile dvs. cu privire la actul

normativ prezentatin anexd p6nd la data de .Lh.,.gi..i., inclusiv.

Persoana de contact: Varvara Marcel-Constantin, inspector, telefon -0265778001, interior 12.

Primar,

$ovrea Nico



ROMANIA
JUDETUL MURE$
coMrJNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
HOTARAREA NT.

din............2020
privind acordare a unor facilitlfi la plata impozitului anual pe clidiri sau a taxei lunare pe

clidiri

Consiliul Local al Comunei Albegti, judeful Mureq, intrunit in qedintd ordinard,

Consiliul Local al Comunei Albeqti, judetul Mureg,
Avdnd in vedere:
-Raportul de specialitate nr.4558 din 12.06.2020 prezentat de Compartimentul Impozite gi

Taxe, Transport Public ;

-Referatul de aprobare nr.4560 din 12.06.2020 a Primarului comunei Albegti, judetul Mureq

-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Albegti nr.........;

in conformitate cu :

- afi. 4 qi art. 9 paragraful 3 din Cafta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg

la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr.l99ll997
- art. 5, alin.l, lit. A qi alin (2), art.l6 alin.(2), art 20 alin (l) lit.b) art.27, din Legea

27312006 privind finantele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare
- art.V din OUG nr.6912020, pentru modificarea Ei completarea Legii nr.22712015 privind

Codul fiscal, precum qi pentru instituirea unor mdsuri financiare
- prevedereile art.7 din Legea nr.5212003 privind transparen{a decizionald in administratia

public6, republicatS,
in temeiul art.l29 alin.(2), lit(b), alin.(4) lit(c), art. 139 alin.(1), qi alin.(3) lit.(c) Ei art. 196,

alin.(1) lit(a) din Ordonanla de urgenld nr.5712019 privind Codul administrativ,

HoTARA$rE

Art. 1. - Se aprobS, pentru durata stdrii de urgenf6, reducerea impozitului anual pe clddiri cu

o cotl de 50oh pentru clddirile nerezidenliale, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice,

folosite pentru activitatea economicd proprie a acestora sau date in folosinlI printr-un contract de

inchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfEqurarea unor activitAfl economice cf,tre

alte persoane ftzice sau juridice, dupd caz, dacd in perioada pentru care s-a instituit starea de

urgenld, ca urnare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoY-2, proprietarii sau utilizatorii
cl[dirilor au fost obligati, potrivit legii, si iqi intrerupd total activitatea economicd sau delin
certificatul pentru situafii de urgenfd emis de Ministerul Economiei, Energiei qi Mediului de Afaceri
prin care se certihcd intrerupereaparliald a activitAtii economice;

Art.2. - Se aprob6, pentru durata stSrii de urgenf6, scutirea de la plata taxei lunare pe

cladiri, datorate de: concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinld a unei

clddiri proprietatea publicd sau privatd a statului ori a unitililor administrativ-teritoriale, dupd caz,

dacd, in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenti ca urnare a efectelor epidemiei

coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clSdirilor au fost obligali, potrivit legii, sd iqi intrerupd

total activitatea economicS.
Art.3. - Se aprobd Procedura de de acordare a unor facilitdfi la plata impozitului anual pe

cladiri sau a taxei lunare pe cl6diri, potrivit anexei 1 care face parte integrantd din prezenta hotdrdre



Art. 4. - Compartimentul impozite qi taxe-transport public, in calitate de organ fiscal local.
se incredin\eazd. cu ducerea la indeplinire a prezentei horardri.

Art. 5. - Prin grija secretarului general al UAT Albeqti, prezenta hotdrire va fi comunicati.
in termenul prevdzut de lege, cdtre: Institufia Prefectului Judelul Mureg, Primarul comuneiAlbeqti,
Compartimentul Impozite gi taxe, transport public qi se aduce la cunoEtinla cetdlenilor prin afiqare la

sediul Primdriei gi pe site-ul comunei Albeqti U{y&rngnaAlbg$ilg .

Avizat pentru le galitate
Secretar general,ry,Primar,



Anexa nr.1 la HCL nr........... din

PROCEDURA

de acordare a unor facilitEli la plata impozitului anual pe clddiri sau a taxei lunare pe cladiri

Art.l Pentru durata stdrii de urgenld decretate in anul 2020, se acordd o reducere a impozitului
anual pe clSdiri cu o cotd de 50o/o pentru clddirile nerezidenfiale, aflate in proprietatea persoanelor
frzice sau juridice, folosite pentru activitatea economicd proprie a acestora sau date in folosinf[ printr-
un contract de inchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfrqurarea unor activitali
economice cdtre alte persoane frzice sau juridice, dupd caz, dacd in perioada pentru care s-a instituit
starea de urgen!6, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau
utilizatorii cl[dirilor au fost obligafi, potrivit legii, sI iqi intrerupi total activitatea economicl sau
defin certificatul pentru situalii de urgenfd emis de Ministerul Economiei, Energiei qi Mediului de
Afaceri prin care se certificd intrerupereapa\iald a activitatii economice;

Art.2 Pentru durata stdrii de urgen!5 decretate in anul 2020, contribuabilii care datoreazdtaxa
lunara pe cl6diri, beneficiazd, de scutire de la plata taxei lunare pe clddiri. Categoriile de contribuabili,
sunt: concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinld a unei clidiri
proprietatea publicd sau privati a statului ori a unitdlilor administrativ-teritoriale, dupd caz, dacd, in
perioada pentru care s-a instituit starea de urgenld ca urnare a efectelor epidemiei coronavirusului
SARS-CoV-2, utilizatorii clddirilor au fost obligali, potrivit legii, sd igi intrerupd total activitatea
economicS.

Art.3 (1). Proprietarii de cl6diri, care benefi ciazd, de prevederile alin.1, au obligalia ca pdnd la
data de 15 septembrie 2020 inclusiv, sd depund o cerere de acordare a reducerii, insolitd de o
declaralie pe propria rispundere.

(2). Proprietarii care delin clSdiri nerezidenliale utilizate pentru activitatea economicd proprie, in
declara{ia pe propria rispundere prevdzutd la alin. (1) vor menfiona fie intreruperea totald a activitAtii
economice proprii stabiliti conform prevederilor legale, fie intreruperea parliald a activitdlii
economice. Proprietarii care qi-au intrerupt parlial activitatea anexeazd |a cererea prevdzutd,la alin.
(2) o copie a certificatului pentru situafii de urgenfd emis de Ministerul Economiei, Energiei gi
Mediului de Afaceri

.(3) tn cazul proprietarilor care delin cl6diri nerezidenliale date in folosinld pentru desftgurarea unor
activit6li economice c[tre alte persoane ftzice sau juridice, pe perioada in care s-a instituit starea de
urgenld, din declara{ia pe propria rispundere prevdzutl la alin. (l) trebuie sE reiasd cd aceqtia se
regdsesc concomitent in urmdtoarele situafii :

a). au renunlat la cel pulin 50% din dreptul de a incasa contravaloarea chiriei, redevenlei sau altd
formd de utilizare a clddirii, stabilitd conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a
instituit starea de urgenf6;

b) cel pufin 50% din suprafefele totale delinute gi afectate activit6lilor economice nu au fost utilizate,
ca uffnare a faptului cd titularii dreptului de folosin!5 a clddirilor respective au fost obligafi, potrivit
legii, sI iqi intrerupd total qi/sau parfial activitatea economicd.



(4) Pentru incadrarea in situalia prev[zutd la alin. (3) lit. b) proprietarii care delin clSdiri
nerezidenliale verificd daci cel pulin 50% din suprafala totald delinutd qi datd in folosinld pentru
desfEEurarea unor activitili economice cdtre alte persoane frzice sau juridice este afectatd de
intreruperea totali qi/sau parliali a activit5lii acestora la data de 14 mai2020.

(5) Proprietarii care delin clddiri nerezidenfiale date in folosinli pentru desftqurarea unor activitd{i
economice c[tre alte persoane ftzice sau juridice, la cererea prevdnfid.la alin. (1) vor anexa declarafia
pe propria rdspundere din care rezultd, incadrarea cumulativd in situafiile prevdzute laalin. (3) lit.
a) qi b), insolit[ de declara{iile pe propria rdspundere a utilizatorilor cu privire la intreruperea totald
a activitilii economice a acestora gi/sau de certificatele pentru situalii de urgenld emise de Ministerul
Economiei, Energiei Ei Mediului de Afaceri in cazul utilizatorilor care gi-au intrerupt parlial
activitatea economicS, dupd caz.

Art.4 in cazul in care persoanele prevdzute la art.l au pl6tit impozitul anual pe cladiri datorat
pentru anul2020, integral/parlial, p6nd la primul termen de platd, acestea pot solicita restituirea, in
termenul de prescripfie a dreptului de a cere restituirea, in conformitate cu prevederile Legii nr.
20712015, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Art.5 (1). Contribuabilii care beneficiazl de prevederile art.Z, au obligalia ca p6ni la data de
15 septembrre 2020 inclusiv, sd depuni o cerere de acordare a scutirii, insolitd de o declarafie pe
propria rdspundere.

(2). in declaralia pe propria rdspundere contribuabilii vor menfiona prevederile legale potrivit cdrora
au avut obligalia intreruperii totale a activitdfii proprii, pe perioada instituirii stdrii de urgenfd.

Art.6 in cazul in care persoanele prevdzutelaart.Zau plStit taxa lunard pe clSdiri datoratd
pentru perioada in care s-a instituit starea de urgen!6, acestea pot solicita restituirea, in termenul de
prescriplie a dreptului de a cere restituirea, in conformitate cu prevederileLegii nr. 20712075, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare.

Art.7 in cazul contribuabililor care benefi ciazd,deprevederile art.1, impozitul anual pe clddiri
se calculeazd prin aplicarea cotei de reducere qi a bonificafiei de pdnd la l\oh prevdrutdla art. 462
alin. (2) din Legea nr.22712015, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, stabiliti pentru anul2020
prin hotdrArea Consiliului local AlbeEti nr.54 din 14.11.2019, asupra impozitului anual datorat pentru
anul2020.

Art.S Organele de specialitate ale Compartimentului Impozite gi Taxe - Transport public cu
atribulii in administrarea creanlelor bugetare locale, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii
de cdtre contribuabilii prevdzuti la alin.(l) gi alin (2), solulioneazd,cererea prin decizie de acordare a
reducerii/scutirii, precum qi prin decizie de restituire/compensare, dacd este cazul.



JUDETUL MURE$

coMUNA ALBE$T|

Nr. 4560 din 12.06.2020
Comuno AlbeSti, str.Lungd nr.12j, cod 547025 , tel.- (0265) - 778001;

te l.-fo x-(02 65 )- 777 1 68
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PRIMAR

REFERAT DE APROBARE,
privind acordarea unor facilitdli la plata impozitului anual pe cl5diri sau a taxei lunare pe clddiri

in conformitate cu prevederile art.V din OUG nr.69 l2O2O,pentru modificarea gi completarea Legii
nr.22712015 privind Codul fiscal, precum Ei pentru instituirea unor mdsuri financiare, Consiliile locale
pot adopta hot[rdri cu privire la acordarea unor facilitdfi la plata impozitului anual pe clddiri sau a taxei
lunare pe cl6diri, astfel:

-prin reducerea impozitului anual pe clddiri, cu o coti de pdn[ la 50olo, pentru clddirile
nerezidenfiale, aflate in proprietatea persoanelor juridice sau a persoanelor juridice, folosite pentru
activitatea economic[ proprie a acestora sau date in folosinld printr-un contract de inchiriere sau prin alt
tip de contract penstru desfEgurarea unor activitati economice de alte persoane fizice sau p..roun.
juridice;

-scutirea de la plata taxei lunare pe cl6diri, datorate de cdtre concesionari, locatari, titularii
dreptului de administrare sau de folosinfda unei cl[diri propiretate public[ sau privat[ a statului sau a
unitdlilor administrativ-teritoriale, dacd in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenld ca urmare a
efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoY-2, utilizatorii clddirilor au fost obligali potrivit legii sd
iEi intrerup6 total activitatea

Procedura, condifiile de acordare a acestor faciliteli, sunt prevf,zute in art.V alin.2 din OUG
nr.6912020, consiliile locale putdnd adopta hotdrari p6ni la data de l4 august 2020.

Acordarea unor astfel de facilitEfi, poate constitui un sprijin pentu contibuabilii care au fost afectali de
efectele mdsurilor luate prin decretarea st5rii de urgen!5 pe teritoriul Romdniei, in perioad a 15.03.2020-15.05.2020
stare de urgentd instituitn ca urmare a epidemiei coronavirusului SARS-cov-2.

Avdnd in vedere cele prezentate, ?n temeiul OUG nr.57l2olg, privind Codul administrativ, propun
prezentul proiect de hotirdre spre dezbatere in cadrul Consiliului Local Albegti in vederea analizarii gi
aprobirii lui.

PRIMAR
Sovrea Nicolae



JUDETUL MURE$

coMUNA ALBE$T|
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COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE

RAPORT DE SPECIALITATE,
privind acordarea unor facilitifi la plata impozitului anual pe cl5diri sau a taxei lunare pe clldiri

Datorit[ perioadei st[rii de urgenfS, mediul de afaceri s-a confruntat cu o diminuare semnificativi
de lichiditSli financiare, ceea ce conduce la dificultatea acestora in a se conforma voluntar la platd.

Astfel, prin art.V din OUG nr.69/2020, pentru modificarea gi completarea Legii nr.22712015
privind Codul fiscal, precum gi pentru instituirea unor misuri financiare, s-a prev[zut acordarea unor
facilit[fl la plata impozitului anual pe clSdiri sau a taxei lunare pe cl[diri, astfel:

-prin reducerea impozitului anual pe cl[diri, cu o cot[ de pdnd, la 5OYo, pentru clddirile
nerezidenliale, aflate in proprietatea persoanelor juridice sau a persoanelor juridice, folosite pentru
activitatea economicd proprie a acestora sau date in folosinf[ printr-un contract de inchiriere sau piin alt
tip de contract penstru desfEEurarea unor activitdli economice de alte persoane fizice sau p..roun,
juridice;

-scutirea de la plata taxei lunare pe cl6diri, datorate de cdtre concesionari, locatari, titularii
dreptului de administrare sau de folosin{Ia unei clidiri propiretate publicd sau privati a statului sau a
unit6lilor administrativ-teritoriale, daci in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenf[ ca uffnare a
efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii cl[dirilor au fost obligaii potrivit legii sd
igi intrerup6 total activitatea.

Potrivit prevederilor art.V alin I din OUG nr.69l2O2O, pentru modificarea gi completarea Legii
nt'22712015 privind Codul fiscal, precum gi pentru instituirea unor m[suri financiare, Consiliile locale
pot adopta hot6rAri pdn[ la 14 august 2020.

Procedura de acordare a facilitdlilor la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe
clddiri, este prezentatd in anexa la proiectul de hotir6re.

Av6nd in vedere prevederile legale, precum gi necesitatea de a veni in sprijinul contribuabililor
afectalide efectele stdrii de urgenlI instituite prin Decretul Pregedintelui Rom6niei nr.l95 din 16.03.2020
gi prelungite prin Decretul Pregedintelui Romdniei nr.240 din 14.04.2020, in vederea optimizarii
procesului de colectare a impozitelor gi taxelor locale, considerdm necesar gi oportun aprobarea
proiectului de hot6rdre privind acordarea unor facilitd[ilaplata impozitului anual pe iteAiri sau a taxei
lunare pe cl[diri

INSPECTOR
nstantin


