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             RAPORT de SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unor facilităţi la plata impozitului şi 
taxei pe clădiri în anul 2020, ca urmare a instituirii stării de urgenţă 
Compartimentul juridic primind spre analiză proiectul de hotărâre cu pnvire la 
acordarea unor facilităţi la plata impozitului şi taxei pe clădiri în anul 2020, ca urmare a 
instituirii stării de urgenţă, menţionează următoarele: 
Conform prevederilor art. V alin. (l) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 69/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi instituirea 
unor măsuri fiscale, pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul 
contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 
227/2015, cu modificările şi completări le ulterioare, consiliile locale pot adopta hotărâri 
până la data de 14 august 2020 privind: 
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, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-Co V -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 administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru 
care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS- 
Co V -2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea 
economică. 
Având în vedere prevederile menţionate, precum şi cele ale Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 129 alin. (2) lit. b) 
din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, Compartimentul juridic consideră legal prezentul proiect de 
hotărâre. 
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