AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri
și a taxei lunare pe clădiri
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii
noiembrie 2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 39810/17.11.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 39811/17.11.2020 întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile art. 15 din O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi
pentru prorogarea unor termene;
▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgoviște;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Codul Administrativ
adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și
art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019,
cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri, datorat în anul 2020,
cu o cotă de 25%, 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 și/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.
Art. 2 Se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorată pentru
perioada în care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă, de către
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei
clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a Municipiului Târgoviște,
după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă și/sau
alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2,
utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total
activitatea economică.
Art. 3 Se aprobă procedura privind acordarea unor facilități la plată a
impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgoviște, Direcția Economică, Serviciul Stabilire, Constatare,
Încasare Impozite și Taxe Locale, Direcția de Administrare a Domeniului
Public și Privat și pentru comunicare Secretarul General al Municipiului
Târgoviște.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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Primar,
Jr. Daniel Cristian STAN
Primarul Municipiului Târgoviște,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, îmi exprim inițiativa în promovarea unui proiect de hotărâre având ca
obiect instituirea unor măsuri fiscale în Municipiul Târgoviște,
În susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE
Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 181/22.10.2020, privind unele
măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
precum şi pentru prorogarea unor termene, la art. 15, se prevede posibilitatea
adoptării de către consiuliul local, până la data de 2 decembrie 2020, a unei hotărâri
pentru acordarea în anul 2020 a unor facilități la plată a impozitului anual pe clădiri
și a taxei lunare pe clădiri.
Această competenţă de a hotărî reducerea impozitului pe clădiri şi scutirea de
la plata taxei pe clădiri în cazul clădirilor folosite de contribuabilii care şi-au
întrerupt total activitatea ca urmare a instituirii stării de urgenţă și /sau alertă a fost
acordată consiliilor locale, pentru a se evita un blocaj financiar la nivelul acestor
contribuabili, cu consecinţe negative atât în ceea ce priveşte desfăşurarea pe viitor a
activităţii, cât şi pentru a evita acumularea de noi datorii ale acestora la bugetul local.
Aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie
extraordinară, a cărei reglementare nu putea fi amânată şi impunea adoptarea unor
măsuri imediate .
Se propune astfel ca la nivelul Municipiului Târgoviște, să fie aprobate
următoarele facilități fiscale :

a)
reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 25%,
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 și/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;
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 administrativteritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă
și/sau alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2,
utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea
economică;
Având în vedere cele prezentate, supun spre dezbaterea si aprobarea
Consiliului Local Târgoviște a prezentului ,,Proiect de hotărâre privind acordarea
unor facilități la plată a impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri”.

Sef Serviciu
Ing. Iulian CRINTESCU

Direcţia Economică
Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite şi Taxe Locale
Aprobat,
Primar
Jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
privind acordarea unor facilități la plată
a impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 181/22.10.2020, privind
unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
precum şi pentru prorogarea unor termene, la art. 15 se prevede posibilitatea
adoptării de către consiuliul local până la data de 2 decembrie 2020, a unei hotărâri
pentru acordarea în anul 2020 a unor facilități la plată și anume:
a)
reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la
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 și/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;
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 administrativteritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă
și/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 aceste facilități, proprietarii clădirilor au
obligația ca până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal
o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere, în

care vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită
conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice.
Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cerere o copie a
certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei și 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 și/sau alertă, 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 și/sau alertă;
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.
Declarația va fi însoțită de copie după contractul de închiriere și după
actul aditional încheiat cu chiriașul din care să rezulte că s-a redus chiria cu minim
50%, precum și de declarațiile pe proprie răspundere ale chiriașului/utilizatorului în
care se va menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită
conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice.
Chiriașii/utilizatorii care și-au întrerupt partial activitatea anexează la cerere o copie
a certificatului pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi
Mediului de Afaceri.
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 și/sau alertă.
Analizând facilitățile la plată enunțate, estimăm un impact bugetar ce
poate fi încadrat între 150.000 lei și 1.000.000 lei.

Totodată vă informăm că de prevederile HCL 159/2020, similare
prezentei, dar instituite doar pentru starea de urgență au beneficiat noua persoane
juridice, iar suma scutită a fost de 52.540 lei.
Pentru a evita blocaje ale activităților economice și astfel
înregistrarea de datorii la bugetul local din partea acelor agenți economici care au
avut activitatea afectată pe perioada stării de urgență și/sau alertă considerăm
oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe:
1.
reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 25%, datorat în
anul 2020, 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 și/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;
2.
scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, datorată pentru perioada
în care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă, 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 și/sau alertă ca urmare a efectelor
epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi,
potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică;
Totodată, supunem spre aprobare și procedura privind acordarea
facilităților la plata impozitului anual pe clădiri, a taxei pe clădiri, conform anexei 1
la prezentul raport.

Director Executiv,
Ec. Silviana MARIN
Sef Birou Juridic-Contencios
Jr. Elena EPURESCU
Sef Serviciu Impozite si Taxe Locale
Ing. Iulian CRINTESCU

Anexa nr. 1
PROCEDURA
privind acordarea unor facilități la plată
a impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri
A.
Pentru a beneficia de reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă
de 25%, datorat în anul 2020, proprietarii clădirilor nerezidențiale au obligația ca
până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, să depună la Serviciul Stabilire,
Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale, o cerere de acordare a reducerii,
însoțită de o declarație pe propria răspundere, în care vor menționa fie întreruperea
totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie
întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial
activitatea anexează la cerere o copie a certificatului pentru situații de urgență emis
de Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri.
În cazul 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 și/sau alertă, 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 și/sau alertă;
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 au obligația să verifice și
să facă dovada că 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.
Declarația va fi însoțită de copie după contractul de închiriere și după
actul additional încheiat cu chiriașul din care să rezulte că s-a redus chiria cu minim
50%, precum și de declarațiile pe proprie răspundere ale chiriașului/utilizatorului în
care se va menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită
conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice.
Chiriașii/utilizatorii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cerere o copie
a certificatului pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi
Mediului de Afaceri.

B.
Pentru a beneficia de scutire la plata taxei pe clădiri pe durata stării de
urgență și/sau alertă decretate în anul 2020, 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 Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare
Impozite și Taxe Locale 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.

Director Executiv,
Ec. Silviana MARIN

Sef Birou Juridic-Contencios
Jr. Elena EPURESCU

Sef Serviciu Impozite si Taxe Locale
Ing. Iulian CRINTESCU

