ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

Se aproba
PRIMAR
RÎŞTEIU EMIL IOAN

ORASULUI SIMERIA
DIRECTIA ECONOMICA
PROIECT

HOTĂRÂREA
privind acordarea unor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local
pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020
Având în vedere

iniţiativa primarului orașului Simeria, exprimată în referatul de

aprobare, înregistrat cu nr. 7168/ 01.07.2020,
În temeiul prevederilor art. V și VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru
instituirea unor măsuri fiscale,
Luând în considerare faptul că prin instituirea stării de urgenţă a fost întreruptă total sau
parțial activitatea unor categorii de contribuabili, fapt care a generat o reducere drastică a
veniturilor acestora,
Ținând cont că prin acordarea reducerii/scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri,
precum și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență
reprezintă un sprijin acordat contribuabililor a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial,
evitând astfel unele blocaje în activitatea viitoare a acestora, precum și în

îndeplinirea

obligațiilor de plată către bugetul local,
Luând în considerare raportul de specialitate al Directiei economice, înregistrat cu nr.
7223/02.07.2020,
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului
Simeria,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), alin. (14), art. 136, art. 139
alin. (1), alin. (3) lit. c) și alin. (5) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SIMERIA
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, se acordă reducerea cu 50%
a impozitului pe clădiri pentru clădirile nerezidențiale, în cazul contribuabililor care au fost
obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, să își întrerupă
total sau parțial activitatea economică, potrivit procedurii stabilite în Anexa nr.1.
Art. 2. Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, se acordă scutirea de la plata
taxei pe clădiri în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada pentru
care s-a instituit starea de urgenţă, să își întrerupă total activitatea economică, potrivit procedurii
stabilite în Anexa nr.2.
Art. 3. Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, se acordă scutire de la plata
taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafeţelor care au fost
obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru
situaţii de urgenţă TIP1 emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care
se certifică întreruperea parţială a activităţii economice, potrivit procedurii stabilite în Anexa nr.3
.
Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul orașului Simeria, prin
serviciile de specialitate din cadrul Primăriei orașului Simeria şi se comunică celor interesaţi de
către Serviciul Administraţie Publică Locală.
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Primar,
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