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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

. Hot[rdre
privind acordarea unor facilit[fi in anul iOZO p.ntru activit[{ile intrerupte pe perioada

stirii de urgen{Isi/sau alert[ pe r^za teritorialfl a municipiului Marghita

Consiliul Local al municipiului Marghita, intrunit in gedin{a extraordinari din
26.Lt.2020

Avdnd in vedere : referatul de aprobare al primarului municipiului Marghita, inregistrat
sub nr. 9682 din 6.11.2020 in calitate de ini,!iator al proiectului de hotirAre. precurn si
documentalia prezentatd in sus!inerea instituirii acestor facilitali fiscale de cdtre Serviciul de
taxe si impozite locale

raportul de specialitate nr.99l7 din 12.112020 intocmit de sef
serviciu taxe si impozite locale, d-na Mihaela Ciarndu, prin care se propune acordarea unor
facilitali fiscale la plata impozitului/taxei pe clidiri pentru anul2020 constAnd in :

-reducerea impozitului anual pe clSdiri cu o cotd de 50% pentru proprietarii cladirilor
nereziden{iale - persoane fizice sau juridice , folosite pentru activitatea economicd proprie a
acestora sau date in folosinla printr-un contract de comodat, inchiriere sau alt tip de contract
pentru desfdgurarea activitdlii economice, cdtre alte persoane fizice sau juridice , dupd caz, dacd
in perioada pentru care s-a instituit starea de urgen{d si/sau alert[ proprietarii sau utilizatorii
cl6dirilor au fost obligali, potrivit legii,sa-gi intrerupd activitatea economicd sau delin certif-rcatul
pentru situatii de urgenla emis de Ministerul Economiei, Energiei gi Mediului de Afaceri prin
care se certificd intreruperea parfiald a activitAtii economice ;

-scutirea de la plata lunard a taxei pe clddiri datorate de cdtre concesionari, locatari, titularii
dreptului de administrare sau folosinta a unei cladiri proprietatea publica a statr,rlui sau a unitdlii
administrativ-teritoriale, afectafi direct de instituirea stdriide urgen!6 gi /sau aleftd

Analizdnd temeiurile juridice ale art. l5 alin. I Iit. a Ei lit. b din Ordonanla de Urgenll
nr.l81 din 22 octombrie 2020 privind unele mdsuri frscal- bugetare pentru modiflcarea si
compf etarea Legii nr, 22712015 privind Codul flscal

art. 129 alin. I , alin. 4lit. c din OUG nr.5712019
privind Codul adrninistrativ, cu modificdrile Ei completarile ulterioare

I prevederilor art. 139 alin. 1 qi alin. 3 lit. c coroborat cu aft. 196 alin. I lit. a

n{d a Guvernului nr. 5712019 privind Codul adrninistrativ



Consiliul Local al municipiului Marghita adoptil prezentahotf,rdre

Art. 1 (1) Se aprobi reducerea impozitului anual pe clddiri cu o cotd de 50% pentru
proprietarii cl[dirilor nerezidenliale - persoane frzice sau juridice , folosite pentru activitatea
economicd proprie a acestora sau date in folosinld printr-un contract de comodat, inchiriere sau
alt tip de contract pentru desfEgularea activitdlii economice, cdtre alte persoane fizice sau
juridice , dupd caz, dacd in perioada pdntru care s-a instituit starea de urgenld gi/sau alerta
proprietarii sau utilizatorii clSdirilor au fost obliga{i, potrivit legii, s6-gi intrerupd activitatea
economici sau delin certificatul pentru situatii de urgen!6 emis de Ministerul Economiei,
Energiei gi Mediului de Afaceri prin care se certificd intrerupereaparliald. a activitAtii economice

(2) Se aprobd procedura pentru reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de
50yo,conform anexei nr, l care face parte integrantddin prezentahotdrdre.

, Art. 2 (1) Se aprobl scutirea de la plata lunard a taxei pe clddiri datorate de cdtre
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau folosin!6 a unei clddiri proprietatea
publicd a statului sau a unitilii administrativ{eritoriale , dacd in perioada pentru care s-a instituit
starea de urgenfd gi/sau alertd ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoN-2,
dac6, utilizatorii cl6dirilor au fost obligafi potrivit legii, sa igi intrerupd total activitatea
economicd

(2) Se aproba procedura de scutire de la plata taxei lunare
nr.2carefaceparteintegrant6dinprezentahot6r6re'

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire se incredinteazd Serviciul de taxe qi

aparatului de specialitate al primarului

pe clddiri, conform anexei

impozite locale din cadrul

Art. 4 Prezenta hotdrdre se comunicd cu : InstituJia Prefectului Judetului Bihor, primarul
inunicipiului Marghita, sef serviciu Taxe si Impozite locale , spre aducere la cunogtin{a
publicului .

Preqedinte de qedin{i Contrasemneazil
secretar general

pentru legalitate
al municipiului

Marghita, nr. 173 din 26.11.2020

Adoptatd cu votul a I I consilieri, I abtinere din l2 consilieri prezenli

Cornelia D ETER



/
ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 173 clin 26'll' 2020

a
PROCEDURA

PRIVIND REDUCEREA IMPO ZITULIJI PE CLADIRI CU O COTA DE 5O%'

l.Prezenta procedurd se aplicd pentru clidirile nerezidenfiale, aflate in
proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea
economicS proprie a acestora s€u date in folosin{d printr-un contract de

inchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desldqurarea unor
activitSli economice cbtre alte persoane ftzice sau juridice, dupd caz, dacdin
perioada pentru care s-a instituit starea de urgenld Ei/sau alert6, ca urmare a
efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii
cl6dirilor au fost obligali, potrivit legii, sd iqi intrerupd total activitatea
economicd sau delin certificatul pentru situalii de urgen{6 emis de Ministerul
Economiei, Energiei qi Mediului de Afaceri prin care se certificd intreruperea
par\iald a activitdlii econornice ;

2.Proprietarii clddirilor au obligalia ca, pini la data de 2l deccmbrie
2020 inclusiv, sd depund la organul fiscal local o cerere de acordare a

reducerii, insofiti de o declarafie pe propria rispunderel
3.Proprietarii care de{in clddiri nereziden{iale utilizate pentru activitatea

economici proprie, in declaralia pe propria rdspundere prevdzutd la punctul (2)
vor menliona :

-adresa cladirii/clSdirilor pentru care se solicitd reducerea impozitului ;

-in cazul intreruperii totale sau parliale a activitdlii economice doar pentru o
cotd parte dintr-o cl6dire, contribuabilul va menfiona in declaralie valoarea
impozabild a cotei pdrli pentru care solicitd reducerea irnpozitului ;

-fie intreruperea totala a activitdlii economice proprii stabilita conform
prevederilor legale, fie intreruperea par\iald a activit14ii economice.
Proprietarii care gi-au intrerupt pa(ial activitatea anexeazd.la cererea prevdztttd,
la punctul (2) o copie a certificatului pentru situalii de urgen![ emis de
Ministerul Economiei, Energiei gi Mediului de Afaceri.

4.in cazul proprietarilor care delin clidiri nereziden(iale date in
folosinfi pentru desfbqurarea unor activitdli economice cdtre alte persoane
fizice sau juridice, pe perioada in care s-a instituit starea de urgen{[ gi/sau alertd,
din declaralia pe propria rdspundere prevdzutd la pct. (2) trebuie si reiasd cd
acegtia se regdsesc concolnitent in urmdtoarele situa{ii:

a) au renunfat la cel pufin 50o/o din dreptul de a incasa contravaloarea
utilizare a clddirii, stabilita conform

entru care s-a instituit starea de urgen{d



b) cel pufin 50o din suprafefele totale definute gi afectate
activitifilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului ca titularii
dreptului de folosinJd a cladirilor respective au fost obligafi, potrivit legii, sa igi
intrerupi total gi/sau pa(ial activitatea economicd. .

S.Pentru incadrarea in situa\ia prevdzutS la punctul 4 \it. b) al prezentei
proceduri, proprietarii care de{in cladiri nerezidenfiale verificb dacd cel pulin
50% din suprafaJa totald de{inutd gi datd in folosinld pentru desfbgurarea unor
activitdli economice cdtre alte persoane frzice sau juridice este afectatd de
intreruperea total[ gi/sau part,iald a activitdtrii acestora.

6.Proprietarii care delin cldd.iri nerezidenfiale date in folosin!6 pentru
desfbgurarea unor activitali economice r 6tre alte persoane fizice sau jr-rridice. la
cererea prevdzutl,la punctul (2) vor anexa declaralia pe propria rbspundere din
care tezultd incadrarea cumulativd in situaliile prevdzute la punctul (4) lit. a) gi
b), insofiti de declarafiile pe propria rispundere a utilizatorilor cu privire la
intreruperea totald a activitalii economice a acestora gi/sau de cerlificatele .

pentru situa{ii de urgenJd emise de Ministerul Economiei, Energiei gi Mediuluide Afaceri in cazul utilizatorilor care gi-au intrerupt puftiut activitatea
economicd, dupd, caz.

7.In cazul in care persoanele fizice sau juridice prevdzute la punctul (1)
au pldtit impozitul anual pe clddiri datorat pentru anul )020, pAnd la d,atade 30
septembrie 2020, acestea pot solicita restituirea diferentei de impozit, in
tennenul de prescriplie a dreptului de a cere restituirea, in conformitate cu
preved_erile Legii nr. 20712015, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare.

8.In cazul contribuabililor care beneftcrazd de prevederile alin. (1) lit. a)ale art' 15 din OUG 18112020 impozitul anual pe cladiri se calculeazd, prin
aplicarea cotei de reducere de 50%o , asupra impozitului anual datorat pentru
anul 2020.

9.Persoanele cu atribufii in stabilirea impozitelor Ei taxelor locale dincadrul organului fiscal local vor verifi.u ......u de reducere a impozitului pecladiri gi declarafia pe proprie rbspundere in concordanld cu evidenfa fiscala dela rolul contribuabililor. Dacd existd n claritdti in evidenfa fiscald sau intre
evidenta fiscald si declarafia contribuabilului, organul fiscal va solicita l6muriri
din partea contribuabilului. Contribuabilul are obligalia d.e a prezenta organuluifiscal clarificdrile solicitate in termen de maxim 30 de zile d,ar nu mai tdrziu
data limitd de depunere si solulionare a cererilor de 2l decem brie 2020.

l0'Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea
cererii de reducere a impozitului pe cladiri ce va fi cornunicata contribuabilului.impotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotdrAri scpoate formula contesta{ie potrivit art. 268-281 din Legea nr. 20712015, cumodificdrile qi completdrile ulterioa(e,

Presedinte de sedintd Contrasemneazl
Cornelia DEMETERStcfan ALMASI



ANEXA nr.2 l^ H.C.L. nr.173 din 26.11. 2020
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l.Ptezenta procedurd se aplicd pentru scutirea de la plata taxei lunarepe clSdiri datorate de cdtre concesionari, locatari, titularii dreptului de
administrare sau de folosinld a unei cladiri proprietatea publicd sau privat6, a
statului ori a unitdlilor administrativ-teritoriale, dupa caz, d,acd., in perioada
pentru care s-a instituit starea fle urgenld gi/sau alertd,, ca urrnare a efectelor
epidemiei coronavirusului SARS-CdV-2, utili zatorii clSdirilor au fost obligafi,
potrivit legii, si igi intrerupi total activitatea economici ;

2.Concesionarii, locatarii, titularii dreptului de adrninistrare sau de
folosin{d a unei clddiri proprietate publici sau privatd a statului ori a unit6lilor
administrativ-teritoriale, dupi caz, au obligalia ca pAnd la data d,e 2l decembrie .2020, inclusiv, sd depund la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii.
insoJita de o declaralie pe propria rdspundere.

3.In declara\ia pe propria rdspundere contribuabilii vor menliona :

-prevederile legale potrivit cdrora au avut obliga{ia intreruperii totale a
activitalii proprii, pe perioada instituirii stdrii de urgenld qi/sau atita;
-adresa cladirii/clddirilor pentru care se solicitd scutirea de la platataxei ;4.in cazul in care persoanel e ftzice sau juridice au piatit taxa lunard pecladiri datoratl" pentru perioada in care s-a instituit starea de urgenla qi/sau
aler1td', acestea pot solicita restituirea, in termenul de prescriplie a dreptului de acere restituirea, in conforrnitate cu prevederile Legii nr. 20712015, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.

S.Persoanele cu atribulii in stabilirea impozitelor gi taxelor locale dincadrul organului fiscal local vor verifica cererea de scutire gi declaratia peproprie rdspundere in concordantd cu evidenla fiscald de la rolulcontribuabiliior. Dacd existd neclaritSli in evidenta fiscala sau intre evidenlafiscald si declarafia contribuabilului, organul fiscal va solicita ldmuriri dinpartea contribuiabilului. Contribuabiiul are obligalia de a prezenta organului
fiscal clarificdrile solicitate in termen de maxim io de zile dar nu mai tarziu de
data limitd de depunere Ei solufionare a cererilor, respectiv 2l decembri e 2020.6'Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea
cererii de scutire ce va fi comunicatd contribuabilului. impotriva actelor
administrative fiscale emise potrivit prezentei hotarAri se poate fo'nula
contesta{ie potrivit art. 268-28l din Legea nr.20712015, cu modificarile si
completdrile ulterioare.

Presedinte de sedintd ] Contrase mneazd
EMETERStefan ALMASI Co


