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HOTĂRÂRE 

privind aprobare acordării facilităţilor la plata impozitului/taxei pe clădiri nerezidenţiale  

aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice de pe raza UAT Techirghiol,  

în conformitate cu O.G.181/22 octombrie 2020 

 

 

Consiliul local al Orasului Techirghiol întrunit în şedința ordinară din 17.12.2020,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar – 

Soceanu Iulian-Constantin, avizul Comisiei de specialitate nr.1, 

Având în vedere: 

− Raportul de specialitate nr. 20743/09.12.2020 al Biroului Impozite, taxe locale si executare 

silita, 

− art. 5 lit. j) si lit. x) si art. 87 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

− art. 5 alin. (1) lit. a)  si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) si art. 27 din Legea nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

− art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum si prevederile Titlului IX “ Impozite si taxe locale” din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

− art.15 din O.U.G. nr. 181 din 22 octombrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene 

− Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

− Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, coroborat cu 

Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emise de 

Preşedintele României și a hotărârilor privind instituirea și prelungirea stării de alertă; 

− art.7, alin. (13) din Legea 52/2003 republicată, privind transparența decizională în 

administrația publică: “În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale 

excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri 

aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de 

urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.” 

În temeiul art. 129 alin. 4 lit. c) şi art. 196 alin.1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrative 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 În anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri 

potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

se aproba facilitati la calculul/plata impozitului pe cladiri dupa cum urmeaza: 

 a)reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile 

nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea 
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economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin 

alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, 

după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă, ca urmare a efectelor 

epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit 

legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis 

de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a 

activității economice; 

 b)scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii 

dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori 

a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de 

urgență și/sau alertă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii 

clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică. 

 Art.2 In vederea acordarii reducerii impozitului pe clădirile nerezidențiale, pentru a beneficia 

de prevederile alin. (1) lit. a), proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 21 decembrie 2020 

inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, o 

cerere de acordare a reducerii însoțită de o declarație pe propria răspundere. 

 Art.3 Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică 

proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la art. (2), vor menționa fie întreruperea totală 

a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a 

activității economice. 

 Art.4 Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la art. 

(2) o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și 

Mediului de Afaceri. 

 Art.5 În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru 

desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a 

instituit starea de urgență și/sau alertă, din declarația pe propria răspundere prevăzută la art. (2) trebuie 

să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații: 

 a)au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau 

altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care 

s-a instituit starea de urgență și/sau alertă; 

 b)cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate ale activităților economice nu au fost 

utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, 

potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică. 

 Art.6 Pentru încadrarea în situația prevăzută la art. (5) lit. b) proprietarii care dețin clădiri 

nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru 

desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de 

întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora. 

 Art.7 Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor 

activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin. (2) vor anexa 

declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la alin. 

(5) lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere ale utilizatorilor cu privire la întreruperea 
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totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență emise de 

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial 

activitatea economică, după caz. 

 Art.8 În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) au plătit impozitul anual pe clădiri 

datorat pentru anul 2020, până la data de 30 septembrie 2020, acestea pot solicita restituirea diferenței 

de impozit, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile 

Codului de procedură fiscală. 

 Art.9 In vederea acordarii de scutirii de la plata taxei pe clădiri si pentru a beneficia de 

prevederile alin. (1) lit. b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință 

a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după 

caz, au obligația ca până la data de 21 decembrie 2020 inclusiv să depună la organul fiscal local în a 

cărei rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o 

declarație pe propria răspundere. În declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa 

prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada 

instituirii stării de urgență și/sau alertă. 

 Art.10 În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri 

datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă, acestea pot solicita 

restituirea taxei, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu 

prevederile Codului de procedură fiscală. 

 Art.11 În cazul contribuabililor care au beneficiat de prevederile alin. (1) lit. a), impozitul 

anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere, asupra impozitului anual datorat pentru 

anul 2020.  

Art.12 - 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 15 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abțineri din 

totalul de 15 consilieri în funcție.  

 

Techirghiol, astăzi – 17.12.2020. 

Nr. 148. 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

                    FLORIN ZISU                                                       DR.JR.NICULINA PAROŞANU 
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