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HOTARAREA NR. 29 DIN 26.06.2020
HOTĂRARE A CONSILIULUI LOCAL
privind acordarea unor facilități fiscale
având în vedere prevederile O.U.G. nr. 69 din 14 mai 2020
Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de 26. 06.2020;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 3071/22.05.2020 a primarului comunei, precum
şi raportul de specialitate al compartimentului taxe si impozite nr. 3073/22.05.2020, privind
acordarea unor facilități fiscale având în vedere prevederile O.U.G. nr. 69 din 14 mai 2020;
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca;
În bazaprevederilor:
-art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997,
-O.U.G. nr. 69 din 14.05.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,
-art.7 alin. (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
- art. 5, alin.1, lit. a și alin. (2), art.16 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. b) art. 27 și art. 30 din Legea
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
-art.1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum și cele ale titlului IX. Impozite şi taxe locale din Legea
227/2015, Codul Fiscal al României, cu completările ulterioare si H.C.L. Sinca nr. 29/19.04.2019
aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020;
În temeiul prevederilor art.129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c),
art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) art. 197 si art. 198, alin.
(1) si alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50 %, pentru clădirile
nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea
economica 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-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost
obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economic 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.
Art. 2. Se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari,
locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate public 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-CoV-2,
utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.
Art. 3. Se aprobă scutirea pe perioada stării de urgență 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 economic 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.
Art. 4. (1) Se aprobă anularea accesoriilor obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 în
condițiile achitării tuturor obligațiilor bugetare principale restante, inclusiv pentru anul în curs,
până la data de 15.12.2020, termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse
fiind 31.12.2020.
(2) Procedura de anulare a accesoriilor prevăzută la alin. (1), face obiectul anexei la
prezenta hotărâre.
Art. 5. Primarul comunei Sinca si Compartimentul Taxe si Impozite al comunei Sinca vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din totalul de 13

Prezenta s-a difuzat:
-

1 ex. InstitutiaPrefect
ului Brasov;
1 ex. dosar H.C.L.;
1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate.
1 ex. Compartiment taxe si impozite

ANEXĂ LA HOTARAREA NR. 29 DIN DATA DE 26.06.2020

Procedură privind anularea accesoriilor datorate bugetului local
Anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare restante la data de 31 martie 2020
datorate bugetelor locale ale comunei Sinca
ART I. Sfera de aplicare
(1) Prezenta Hotărȃre se aplică pentru toate categoriile de debitori, personae fizice sau juridice,
cu restanțe de obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, către bugetul local
al comunei Sinca;
(2) În sensul prezentei Hotărȃri, prin obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie
2020 inclusiv se înţelege:
a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31
martie 2020 inclusiv.
b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere communicate
până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de
plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi diferenţele de obligaţii bugetare principale
aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal
ca urmare a unei inspecţii fiscale .
c) obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020
inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declaratie
de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020
şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
d) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în
evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi
obligaţiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor
fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscal în perioada
cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
e) facilitate fiscal reprezentând anularea accesoriilor prevăzută de prezentul capitol îşi menţine
valabilitatea şi în cazul desfiinţării actului administrativ fiscal în procedura de soluţionare a
contestaţiei chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;
(3) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:
a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii,
la data de 31 martie 2020 inclusiv;
b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în
condiţiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.
(4) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la
această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar
nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea
sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.
(5) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării
actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea tuturor accesoriilor. În acest caz,
debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ
fiscal până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

ART. II
Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie2020
Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv,
se anulează dacă sunt îndeplinite cumulative următoarele condiţii:
a) toate obligaţiile bugetare principale, inclusive amenzile, restante la data de 31 martie 2020
inclusiv, administrate de Comuna Sinca - Compartiment Taxe si Impozite se sting prin orice
modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 (Creanţele fiscale se sting prin plată,
compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripţie, dare în plată şi prin alte modalităţi
prevăzute expres de lege), cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările
şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate
obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de Comuna Sinca - Compartiment Taxe si
Impozite cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de
anulare a accesoriilor inclusiv;
c) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a
condiţiilor prevăzute la lit. a)-b), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub
sancţiunea decăderii.
d) Accesoriile achitate până la data adoptării prezentei hotărâri nu facobiectul hotărârii.
ART. III
Cererea de anularea a ccesoriilor
(1) Cererea de anulare a accesoriilor, depusă potrivit prezentului, se soluţionează prin decizie de
anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor,
termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse fiind 31.12.2020.
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