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H O T Ă R Â R E 

privind prelungirea termenului pana la care se acorda facilitați fiscale pentru plata cu 

anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de transport 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa din data de 26.03.2020,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. Primar – 

Soceanu Iulian-CONSTANTIN, avizul Comisiilor pe domenii de specialitate nr.1, precum şi 

raportul de specialitate nr. 5234/23.03.2020, 

            Având în vedere situatia epidemiologica la nivel national generata de raspandirea virusului 

Covid-19, precum şi: 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Legea 207/2015,  

- H.G. nr.1/2016, O.U.G. nr. 77/2014, 

- Prevederile art. 125, alin. 1 şi 2 din Codul de procedura fiscala, 

- OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare,   

- HCL nr.123/2019 privind aprobarea procedurii de aplicare a facilitatilor fiscale la plata 

majorarilor/penalitatilor de intarziere privind obligatiile bugetare constand in impozite si 

taxe locale. 

Vazand prevederile art. 129,  alin.4, lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ , 

In temeiul prevederilor art. 139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 – Se aprobă modificarea Anexelor 1, 2 si 3 parte integranta a H.C.L. nr.123/2019 

privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020 datorate bugetului local de 

catre persoanele fizice si juridice de pe raza UAT Techirghiol, în sensul că persoanele fizice si 

juridice de pe raza UAT Techirghiol, care detin cladiri, terenuri, mijloace de transport  beneficiaza 

de o bonificatie de 10 % din valoarea impozitului aferent anului curent pentru aceste bunuri, daca 

isi platesc integral cu anticipatie toate obligatiile catre bugetul local, respectiv se prelungeste 

termenul pentru acordarea acestei bonificatii pana la data 30.06.2020, inclusiv. Bonificatia se 

acorda doar pentru impozitul aferent cladirilor, terenurilor, mijloacele de transport detinute de 

persoanele fizice si juridice. 

 

Art.2 – Secretarul general al oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica instituţiilor şi persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie . 

  

 Techirghiol, astăzi – 26.03.2020. 

 Nr. 65. 
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