ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
U.A.T. ORAŞUL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500
Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro
mail: contact@primariarupea.ro

HOTARAREA NR.40
DIN 31.07.2020
privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului pe clădiri, scutirea de la plata taxei pe
clădiri și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență
decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, să își întrerupă
total sau parțial activitatea economică.
Consilul local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica ordinara in data de
31.07.2020
In baza
initiativei primarului si a Raportului de specialitate al
Compartimentului Contabilitate avand ca obiect propunerea de reducere cu 50% a impozitului pe
clădiri, scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice
pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor care au fost obligați,
conform legii, să își întrerupă total sau parțial activitatea economică.




In conformitate cu prevederile art. V și VI din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea
unor măsuri fiscale.

In temeiul art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) alin. (4) lit. a) si art. 196, art. 197, art. 200
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTARASTE:
Art. 1 - Se aproba reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri pentru clădirile
nerezidențiale, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada
pentru care s-a instituit starea de urgenţă, să își întrerupă total sau parțial activitatea
economică, în următoarele condiții:
1. Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, se acordă reducerea
impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în
proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică 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 economică sau deţin certificatul pentru
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situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se
certifică întreruperea parţială a activităţii economice.
2. Pentru a beneficia de prevederile pct.1, proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până
la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare
a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.
3. Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică
proprie, în declaraţia pe propria răspundere prevăzută la pct.2 vor menţiona fie întreruperea
totală a activităţii economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea
parţială a activităţii economice.
4. Proprietarii care şi-au întrerupt parţial activitatea anexează la cererea prevăzută la
pct.2 o copie a certificatului pentru situaţii de urgenţă TIP 1 emis de Ministerul Economiei,
Energiei şi Mediului de Afaceri, emis în condițiile Ordinului ministrului economiei, energiei
şi mediului de afaceri nr.791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă
operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.
5. În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru
desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în
care s-a instituit starea de urgenţă, din declaraţia pe propria răspundere prevăzută la pct. 2
trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii:
a) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei
sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada
pentru care s-a instituit starea de urgenţă;
b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au
fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au
fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică.
6. Pentru încadrarea în situaţia prevăzută la pct.5 lit. b), proprietarii care deţin clădiri
nerezidenţiale verifică dacă cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă
pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice este
afectată de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora la data de 14 mai 2020.
7. Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea
unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la pct.2
vor anexa declaraţia pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile
prevăzute la pct.5 lit. a) şi b), însoţită de declaraţiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu
privire la întreruperea totală a activităţii economice a acestora şi/sau de certificatele pentru
situaţii de urgenţă TIP 1 emise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în
cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt parţial activitatea economică, după caz, emis în
condițiile Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr.791/2020
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privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate
este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.
8. La cererea prevăzută la pct.2, persoanele prevăzute la pct.1 vor depune, la
solicitarea
organului fiscal local, documente justificative considerate necesare în soluționarea cererii.
9. În cazul în care persoanele prevăzute la pct.1 au plătit impozitul anual pe clădiri
datorat pentru anul 2020, integral/parţial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita
restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
10. În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile pct.1, impozitul anual pe
clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere şi a bonificaţiei de până la 10%
prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local.
Art. 2 Se aproba scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul contribuabililor care au
fost obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, să își
întrerupă total activitatea economică, în următoarele condiții:
1. Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor
plătitori de taxă pe clădiri se acordă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de
către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri
proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţii 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.
2. Pentru a beneficia de prevederile pct.1, concesionarii, locatarii, titularii dreptului de
administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a
unităţii administrativ-teritoriale, după caz, au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020,
inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, însoţită de o
declaraţie pe propria răspundere.
3. În declaraţia pe propria răspundere prevăzută la pct.2, contribuabilii vor menţiona
prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia întreruperii totale a activităţii proprii, pe
perioada instituirii stării de urgenţă.
4. La cererea prevăzută la pct.2, persoanele prevăzute la pct.1 vor depune, la
solicitarea organului fiscal local, documente justificative considerate necesare în soluționarea
cererii.
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5. În cazul în care persoanele prevăzute la pct. 1 au plătit taxa lunară pe clădiri
datorată
pentru perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, acestea pot solicita restituirea, în
termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3 – Se aproba scutirea 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 economică, în următoarele condiții:
1. Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, se acordă scutire 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 economică sau deţin certificatul
pentru situaţii de urgenţă TIP1 emis de ministerul economiei, energiei şi mediului de afaceri
prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice, emis în condițiile Ordinului
ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr.791/2020 privind acordarea
certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în
contextul pandemiei SARSCoV-2.
2. Pentru a beneficia de prevederile pct.1, utilizatorii au obligaţia ca până la data de 15
septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii,
însoţită de o declaraţie pe propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz.
Art. 4 - Se aproba procedura de acordare a reducerii la plata impozitului pe clădiri,
conform anexei 1 , care face parte din prezenta hotarare.
Art. 5 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul orasului Rupea.

PRESEDINTE DE SEDINTA
ANTAL MARIA

CONTRASEMNEAZA
Secretar General U.A.T.
jr. Ioana Madalina Roman

CVORUM:
Nr. consileri
15

DIFUZARE:
Prez.
15

Abs.

Vot
P

Î

A

15

-

-

1 ex. Institutiei Prefectului
1 ex. Dosar sedinta
1 ex. Mapa primar
1 ex. Afisare.
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