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Din27 august 2020
privind acordarea unor facilitifi fiscale Ia plata impozitului anual pe cl5diri qi a taxei pe clidiri
pentru durata st5rii de urgenfi decretate in anul 2020
Consiliul Local al oragului Ungheni, lntrunit in qedinla ordinara, din data de27 atgost2020,

'

Av6nd ln vedere:

V din Ordonanla de urgent6 nr, 69 din 14 mai2020 pentrumodificarea gi
completarea Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal, precum gi pentru instituirea unor mlsuri fiscale,
Referatul de aprobare al primarului oragului Ungheni , nr. 4372 din 15 iulie 2020
Hotdrdrea Consiliului Local al oraqului Ungheni nr. 54 din 12 decembrie 2019 privind
stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru arrt:i-2020 in oragul Ungheni,
art.455 din Legea w.22712015 privind Codul fiscal, cu modificlrile qi complet[rile
ulterioare,
Legea w.20712015 privind Codul de procedur6 fiscalE,
afi.

-

art.87 a1in. (3), art. 129 alin.(1), alin. (4) lit. "c", alin. (14), art.l96, alin.(l), lit.
5712019 privind Codul Administrativ,

giart.243, alin. (1), lit. ,,a" din OUG w.

,d'

HorAnAgrr:
Art. 1. Se aprob[

acordarea unor facilitdli fiscale la plata impozitului anual pe clidiri gi a taxei pe
pentru
clndiri
durata stdrii de urgen!6 decretate in anul 2020 "reducerea impozitului anual pe cl[diri cu o
cotd de 50%, pentru clddirile nerezidenliale, aflate in proprietatea persoanelor fizice saujuridice, folosite
pentru activitatea economic[ proprie a acestora sau date in folosinld printr-un contract de inchiriere,
comodat sau prin alt tip de contract pentru desftgurarea unoractivitdti economice cltre alte persoane fizice
sau jnridice, dtspd caz, dac[ ln perioada pentru care s-a instituit starea de urgenld, ca urmare a efectelor
epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii cl[dirilor au fost obligali, potrivit
legii, sE igi intrerup[ total activitatea economici sau delin certificatul pentru situatii de urgenld emis de
Ministerul Economiei, Energiei gi Mediului de Afaceri prin care se certificd ?ntreruperea parfial[ a
activit6lii economice, conform anexei nr. 1 A
Lrt.2. Se aprobd Procedura de acordare a reducerii impozitului anual pe cl[diri cu cota de 50%
prevdn$d,laart.l, conform anexei nr. 1.
Art. 3. Se aprob[ scutirea de la plata taxei lunare pe clddiri datorate de citre concesionari,
locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinld a unei clldiri proprietatea publicd sau privatd a
statului ori a unitdlilor administrativ-teritoriale, dupd caz, dacd, in perioada pentru care s-a instituit starea
de urgen![ ca ufinare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clddirilor au fost
obligali, potrivit legii, siigi intrerup[total activitatea economicS, conform anexei 1A,
Art. 4. Procedura de scutire de la plata taxei lunare pe clddiri la art. 3, face obiectul anexei m. 2.
Art. 5. Se aprob[ scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporarl a locurilor publice de c[tre
utilizatorii suprafefelor care au fost obligali, potrivit legii, s[ igi lnterup[ total activitatea economici sau
delin certificatul pentru situatii de urgenf6 emis de Ministerul Economiei, Energiei gi Mediului de Afaceri
prin care se certific[ intreruperea pa$iale a activitdlii economice p entru durata stdrii de urgenle decretate

in anul 2020.

Art

6. Procedura de scutire de la plata taxei pentru fiilizarca temporard a locurilor publice

conform anexei nr. 3.

A.rt.7. Anexa nr. 1A parte integrantd din prezentul proiect

Art

-

de hot[rdre.

8. Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului judetului Mures;
Primarului orasului Ungheni, judetului Mures,
Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe locale,

Adoptata in Ungheni, la data de27 augst2020
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