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NR. 23 / 27.05.2020 

PROIECT DE HOTARARE  
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; 

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, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
  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. 
 
 
 
 
                          INIŢIATOR                                                   
                            PRIMAR                                SECRETAR GENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ LA PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
                         INIȚIATOR, PRIMAR                                SECRETAR GENERAL 
                          BÂRLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 
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Nr. 3071/22.05.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
Vazand prevederile 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 si faptul ca este 
determinat de stimularea conformării contribuabililor la plata obligațiilor fiscale, revitalizarea și evitarea 
deschiderii procedurii insolvenței, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea arieratelor la bugetul 
local, precum și de respectarea principiului egalității de tratament, respectiv stabilirea în mod 
nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare a facilităților fiscale, atât în cazul persoanelor 
juridice angajate sau nu în activități comerciale, cât și al persoanelor fizice și a celor asimilate acestora 
initiez un proiect de hotarare in vederea aprobarii urmatoarelor: 
- 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. 
-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. 
-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. 
-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. 

Tinand cont de cele sus enumerate transmit, proiectul de hotarare, spre fundamentare si intocmire 
raport de specialitate catre Compartimentul taxe si impozite, iar in sedinta ordinara din luna iunie 2020 il 
supun spre dezbatere si aprobare la Consiliul Local al comunei Sinca. 

 
 

PRIMAR 
BARLEZ  VICTOR 
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Nr. 3073/22.05.2020        
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 

            În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, primind spre analiză Proiectul de hotărâreprivind instituirea unor 
măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 
principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili 
de pe raza administrativ teritorială a comunei Sinca, consideram ca este oportun si determinat de 
stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligațiilor fiscale, maximizarea 
încasărilor bugetare si diminuarea arieratelor la bugetul local si facem următoarele observaţii: 

Promovarea acestui proiect are la bază prevederile 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, prevederile din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare,  prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
si prevederile H.C.L. Sinca nr. 29/19.04.2019 aprobarea  impozitelor si  taxelor locale pentru 
anul  2020. 

Se menționează că, din perspectivă tehnică, prin adoptarea Ordonanțeide Urgență nr.69 
din 31.03.2020s-a conferit posibilitatea unităților administrativ-teritoriale de instituire a unor 
măsurifiscale, de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie2020 
datorate bugetelor locale. În cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv, 
datorate bugetelor locale, prevederile ordonanței de urgență se aplică de către unitățile 
administrativ-teritoriale, opțional, dacă consiliul local stabilește, prin hotărâre, aplicarea acestor 
prevederi și aprobă procedura de acordare a anulării accesoriilor, potrivit prevederilor art.XVII. 
          Sfera de aplicare, debitori –persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, 
asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități 
economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritorialeori 
instituții publice,care la data de 31 martie 2020 inclusiv,au obligații bugetare principale restante 
administrate de organul fiscal . 

Prin obligație bugetară se înțelege obligația de plată a oricărei sume care se cuvine 
bugetului local individualizată în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența 
organului fiscal, în vederea recuperării. Prin obligații bugetare principale restante la 31 martie 
2020 se înțelege: 

a)Obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 
martie 2020, inclusiv; 

b)Diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere 
comunicate până a data de 31 martie 2020, inclusiv,chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit 
termenul de plată prevăzut la art.156 alin.(1) din Codul de procedură fiscală; 

c)Alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente 
în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie2020, inclusiv; 

d)Obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilitede organul fiscal competent prin 
decizie după data de 1 ianuarie 2020 aferente perioadei fiscale de până la 31 decembrie 2020 
      In temeiul O.U.G. nr. 69  din 14.05.2020  si in  considerarea faptului că elementele si 
prevederile ordonantei vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, 



dorind evitarea unor blocaje în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată ale 
contribuabililor persoane fizice si luând în considerare necesitatea prevenirii acumulării de către 
contribuabili a noi datorii la bugetul local care ar putea conduce la declanşarea procedurilor de 
insolvenţă, necesitatea acordării unor şanse de redresare economică, în special contribuabililor cu 
afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, şi evitarea deschiderii procedurilor de 
insolvenţă care din perspectiva recuperării creanţelor bugetare sunt ineficiente,este oportun si 
legal sa se aprobe de catre Consiliul Local Sinca a urmatoarelor facilitati, respective: 
- 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. 
-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. 
-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. 
-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. 

Din aceste considerente, văzând şi motivele de fapt, suntem de părere că proiectul este 
fundamentat juridic. Înceea ce priveşte conţinutul normativ al proiectului de hotărâre, observăm 
că acesta respectă atât cerinţele de formă, cât şi cerinţele de fond, iar normele iniţiate prin acesta 
se integrează în ansamblul legislaţiei şi nu conţin soluţiicare ar contraveni cu actele pe baza şi în 
executarea cărora urmează să fie aprobată. 

În concluzie, ţinând cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al 
comunei Sinca, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată. Din aceste considerente, 
văzând şi motivele de fapt, suntem de părere că proiectul este fundamentat juridic si  apreciem 
faptul ca proiectul de hotarare poate fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al Comunei 
Şinca. 
 
 
   Întocmit 
 
Compartiment financiar contabil 
   Referenți: Mares Mircea 
                    Pioaru Mioara 
                    Pandrea Viorica 

 
  



     


