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ROMANIA
JUDETUL MURES
ORASUL UNGHENI

547605. Ungheni, nr. 357 teUfax:0265329212i 32gtt2,
e-mail : unqheni@ci mures.ro

Nr 43731L5.O7.2O2O

PROIECT DE HOTARARE

privind acordarea unor facilitili fiscale ta plata impozitului anual pe cl5diri 9i a taxei pe
clidiri pentru durata stirii de urgen!5 decretate in anul 2o2o

Primarul oragului Ungheni, jud Mureg,
Av6nd ?n vedere:

- art. V din Ordonanla de urgent5 nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea gi
completarea Legii nr.22712Q15 privind Codul fiscal, precum gi pentru instituirea unor m5suri fiscale,- Referatul de aprobare al primarului oragului Ungheni , nr.4372 din 15 iulie 2020- Hot5r6rea Consiliului Local al oragului Ungheni nr. 54 din 12 decembrie 2019 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 in oragul Ungheni,- aft. 455 din Legea nr.227120L5 privind Codul fiscal, cu modific5rile si complet6rile
ulterioare,

- Legea nr.20712075 privind Codul de procedur5 fiscal5,
- aft.87 alin. (3), aft. 129 alin.(l), alin. (4) lit."c", alin. (14), aft.196, alin.(l), lit.,,a,,

gi art. 243, alin. (1), lit. ,,a" din OUG nr. 57l20Lg privind Codul Administrativ,

PROPUN SPRE APROBARE:

Aft. 1. Acordarea unor facilitSli fiscale la plata impozitului anual pe clSdiri 9i a
taxei pe cl5diri pentru durata stirii de urgen!5 decretate in anul 2020 "reducerea
impozitului anual pe clSdiri cu o cot5 de 50Yo, pentru clSdirile nerezidenliale, aflate in proprietatea
persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economic5 proprie a acestora sau date in
folosint5 printr-un contract de inchiriere, comodat sau prin alt tip de contract oentru desf5surareafolosint5 printr-un contract de inchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfSgurarea

economice cStre alte persoane fizice sau juridice, dupE caz, dac5 in perioada pentru
tuit starea de urgent5, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2,care s-a

proprietarii
economicE
Mediului de
anexei nr. 1

utilizatorii clSdirilor au fost obligati, potrivit legii, si igi intrerup5 total activitatea
detin ceftificatul pentru situatii de urgent5 emis de Ministerul Economiei, Energiei gi

prin care se certific5 intreruperea pa(ial5 a activit5tii economice, conform

Aft. 2, Procedura de acordare a reducerii impozitului anual pe clSdiri cu cota de 500/o
prev5zut5 la art.1, conform anexei nr. 1.

Aft. 3. Scutirea de la plata taxei lunare pe clSdiri datorate de c5tre concesionari, locatari,
titularii dreptului de administrare sau de folosint5 a unei clSdiri proprietatea public5 sau privat5 a
statului ori a unitHtilor administrativ-teritoriale, dupi caz, dacd, in perioada pentru care s-a instituit
starea de urgentE ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clEdirilor
au fost obligati, potrivit legii, sE igi intrerup5 total activitatea economic6, conform anexei 1A,

Att. 4. Procedura de scutire de la plata taxei lunare pe clSdiri la aft. 3, face obiectul anexei
nr.2.

Aft. 5. Scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporari a locurilor publice de cStre
utilizatorii suprafetelor care au fost obligati, potrivit legii, sE igi intrerup5 total activitatea economic5
sau detin ceftificatul pentru situatii de urgentS emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de



Afaceri prin
urgenti

Art.
conform anr

re se certific5 intreruperea pa(ial5 a activitSSii economice p entru durata st6rii de
ate in anul 2020.
Procedura de scutire de la plata taxei pentru utilizarea temporari a locurilor publice
nr. 3.
Anexa nr. 1A parte integrantE din prezentul proiect de hot5rdre.
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NR.4372 din 15.07.2O2O

Referat de aprobare

!a proiectul de hotir6re privind acordarea unor facilitSli fiscale la ptata impozitutui anual
pe clSdiri 9i a taxei pe clSdiri pentru durata stirii de urgenli decretate in anu! 2O2O al
oragului Ungheni pe anul 2O2O

Av6nd in vedere:

- art. V din Ordonanla de urgen!5 nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea gi

completarea Legii nr.22712015 privind Codul fiscal, precum gi pentru instituirea unor m5suri fiscale,- Hot5r6rea Consiliului Local al oragului Ungheni nr. 54 din 12 decembrie 2019 privind
stabilirea impozitelor 9i taxelor locale pentru anul 2020 in oragul Ungheni,

- aft. 455 din Legea nr.227120L5 privind Codul fiscal, cu modiflcErile 9i complet5rile
ulterioare,

- Legea nr,20712075 privind Codul de procedur6 fiscalE,
- aft.87 alin. (3), aft. 129 alin.(1), alin. (4) lit."c", alin. (14), art.196, alin.(1), lit.,,a"

gi aft. 243, alin. (1), lit. ,,a" din OUG nr. 57120t9 privind Codul Administrativ,

VE rugim sE analizali si sE aprobali acordarea unor facilit5ti fiscale la plata impozitului anual pe
clEdiri 9i a taxei pe clSdiri pentru durata st5rii de urgen!5 decretate in anul 2020 al orasului Ungheni,
dup5 cum urmeaz5:

Prin OUG nr.6912020 se instituie competenla consiliilor locale de a hot5ri reducerea impozitului
pe clSdiri 9i scutirea de la plata taxei pe clSdiri in cazul clSdirilor folosite de contribuabilii care 9i-au
intrerupt total sau parlial activitatea, ca urmare a instituirii st5rii de urgenlE, deoarece poate genera
blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecinle negative atat in ceea ce priveste desfSgurarea pe
viitor a activit5tii, cAt 9i acumularea de noi datorii de cStre contribuabilii la bugetul local.

Aceste facilitSli locale se vor concretiza intr-o serie de misuri destinate suslinerii relansirii
activitSlii pentru acele sectoare care au fost intrerupte si nu 9i-au putut desf5gura activitatea pe
perioada st5rii de urgen!5, cum ar fi restaurantele, cafenelele, hotelurile etc.

O primS misuri este reducerea impozitului pe clSdiri cu _o/o pentru proprietarii clSdirilor
nerezidentiale aflate in proprietatea persoane fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economicS,
dac5 in perioada pentru care s-a instituit starea de urgen!5, ca urmare a efectelor epidemiei
coronavirusului COVID-19, proprietarii sau utilizatorii clSdirilor au fost obligati, potrivit legii, sE igi
intrerupE total activitatea economic5 sau delin certificatul pentru situalii de urgenlE emis de Ministerul
Economiei, Energiei 9i Mediului de Afaceri prin care se certifici intreruperea parlial5 a activitSlii
economice.

Cererea pentru reducerea impozitului cu _%o 9i certiflcatul pentru situalii de urgentS, dup5
caz, se depun p6ni Ia data de 15 septembrie 2020, la registratura prim5riei, sau pe e-mail la

ad resa U n q.llen i @cj m u res.r".o,



A doua m5sur5 este scutirea de la plata taxei lunare pe clSdiri datorate de c5tre concesionari,
locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosin!5 a unei clSdiri proprietatea publicE ori privati
a statului ori a unitSlilor administrativ-teritoriale, dac5, in perioada in care s-a instituit starea de
urgent5 ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului COVID-19, utilizatorii clSdirilor au fost obligali,
potrivit legii, sE igi tntrerupE total activitatea economicS.

Cererea pentru scutirea de tax6 se depune pini la data de 15 septembrie 2020, la
registratura Prim5riei Oragului Ungheni sau se poate transmite pe e-mail la adresa
ungheni@cjmufes.ro.

Prin aceste mEsuri adoptate ne dorim s5 suslinem revigorarea sectorului hotelier, HoReCa, 9i
prin alte m5suri pe care urmeaz5 sE le implement5m in perioada urm5toare vom susline promovarea
turismului de tip city-break in orasul Ungheni prin agenliile de turism din !ar5.

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare acordarea unor facilititi
fiscale, dup5 cum urmeazS:

Art. 1. Acordarea unor facilitili fiscale la plata impozitului anua! pe clSdiri gi a taxei
pe clidiri pentru durata stirii de urgen!5 decretate in anul 2O2O "reducerea impozitului anual
pe clSdiri cu o coti de 50o/o, pentru clSdirile nerezidenliale, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau
juridice, folosite pentru activitatea economic5 proprie a acestora sau date in folosin!5 printr-un contract
de inchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfSgurarea unoractivitSli economice citre
alte persoane fizice sau juridice, dupE caz, dac5 in perioada pentru care s-a instituit starea de urgen!5,
ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clSdirilor au fost
obligati, potrivit legii, si i9i intrerupE total activitatea economic6 sau detin ceftificatul pentru situalii de
urgent5 emis de Ministerul Economiei, Energiei gi Mediului de Afaceri prin care se certific5 intreruperea
partial5 a activit5tii economice, conform anexei nr. 1A

Att, 2. Procedura de acordare a reducerii impozitului anual pe clSdiri cu cota de 500/o prev5zut5
la aft.1, conform anexei nr. 1.

Aft. 3. Scutirea de la plata taxei lunare pe clSdiri datorate de c5tre concesionari, locatari,
titularii dreptului de administrare sau de folosint5 a unei clSdiri proprietatea public5 sau privat5 a
statului ori a unititilor administrativ-teritoriale, dup5 caz, dac5, ?n perioada pentru care s-a instituit
starea de urgentd ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clSdirilor au
fost obligati, potrivit legii, si igi intrerupd total activitatea economicS, conform anexei nr, 1A.

Aft. 4. Procedura de scutire de la plata taxei lunare pe cl5diri la art, 3, face obiectul anexei nr. 2.
Aft. 5. Scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporar5 a locurilor publice de citre

utilizatorii suprafetelor care au fost obligati, potrivit legii, sd igi intrerupi total activitatea economic5 sau
detin ceftificatul pentru situatii de urgent6 emis de Ministerul Economiei, Energiei 9i Mediului de Afaceri
prin care se ceftific5 intreruperea pa(ialE a activitdtii economice pentru durata stirii de urgenti
decretate in anul 2020.

Aft. 6. Procedura de scutire de la plata taxei pentru utilizarea temporari a locurilor publice
conform anexei nr.3.

Art.7. Anexele nr. L,2,3 9i 4 fac parte integrant6 din prezentul proiect de hot5r6re.
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