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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și 

aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 
bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local 

de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a                                
Municipiului Roman 

 
 
 

 

Văzând referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre înaintate de primarul 

municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, am constatat: 
 

     

A. Din punct de vedere al oportunităţii 
 Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata  

obligațiilor fiscale, având în atenţie necesitatea adoptării unor instrumente care să protejeze 
mediul de afaceri şi sistemul economic, de dificultăţile severe pe care întreaga naţiune le 

traversează, ţinând cont că prin instituirea stării de urgenţă au fost luate măsuri care au afectat 
activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii - persoane fizice întreprinzători şi societăţi de 

dimensiuni reduse, care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei româneşti, ci şi a 
pieţei unice europene. 

  
 

  B. Sfera de aplicare 
 Prevederile prezentei hotărîri se aplică pentru: 
1. Contribuabili persoane fizice sau juridice plătitori de impozit pe cladiri/ taxă pe 

clădiri pentru clădiri nerezidențiale folosite pentru activitatea economică proprie a acestora 
sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract 

pentru desfăşurarea unor activităţi economice. 
2. Contribuabili persoane fizice sau juridice care utilizează domeniul public pentru 

amplasarea de panouri publicitare astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 185/2013. 
3. Toate categoriile de debitori, persoane fizice și juridic, indiferent de forma de 

proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară 
activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.  

 
 



C. Din punct de vedere al legalităţii 
Ordonanta urgenta 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale 

 

Art. V ” Acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei 
lunare pe clădiri 

(1)Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor 
plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind: 
a)reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 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 situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, 
Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii 
economice; 
b)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 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. 
 

(2)În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale competente adoptă 
hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidenţiale, pentru a beneficia de 
prevederile alin. (1) lit. a), proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 
septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 
competenţă se află clădirea 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 alin. (2) vor menţiona fie 
întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie 
întreruperea parţială a activităţii economice. Proprietarii care şi-au întrerupt parţial 
activitatea anexează la cererea prevăzută la alin. (2) o copie a certificatului pentru situaţii de 
urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. 

(4)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 alin. 
(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. 

(5)Pentru încadrarea în situaţia prevăzută la alin. (4) 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. 



(6)Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea 
unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin. 
(2) vor anexa declaraţia pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în 
situaţiile prevăzute la alin. (4) 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 emise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de 
Afaceri în cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt parţial activitatea economică, după caz. 

(7)În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) 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. 

(8)În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale competente adoptă 
hotărâri de acordare a scutirii de la plata taxei pe clădiri, pentru a beneficia de prevederile 
alin. (1) lit. b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a 
unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale, după caz, au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună 
la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competenţă se află clădirea o cerere de 
acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. În declaraţia pe propria 
răspundere contribuabilii vor menţiona prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia 
întreruperii totale a activităţii proprii, pe perioada instituirii stării de urgenţă. 

(9)În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) 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. 

(10)În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile alin. (1) lit. a), 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, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020; 
respectiv bonificația de 5% pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri așa cum a fost 
ea stabilită prin H.C.L. nr. 252/ 2019 privind stabilitea impozitelor și taxelor locale pentru 
anul 2020 în Municipiul Roman”. 

 
 

Art. VI ”Acordarea unor facilităţi la plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea 
domeniului public 

(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la 
data de 31 august 2020, calculul, respectiv plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea 
domeniului public cu panouri publicitare, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 
185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, în cazul 
contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participaţie existente, se va efectua 
numai pentru panourile decorate cu reclamă comercială, proporţional cu perioada de timp în 
care respectivele panouri au fost efectiv decorate. 

(2)Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, consiliile locale, respectiv 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 
2020 privind 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 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. 

(3)În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale competente adoptă 
hotărâri de acordare a scutirii de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice, pentru a beneficia de prevederile alin. (2), utilizatorii au obligaţia ca până la data de 
15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de 
competenţă se află suprafaţa o cerere de acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe 
propria răspundere împreună cu documente justificative, după caz”. 



 
Art. XVII „Anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare restante la data de 31 

martie 2020 datorate bugetelor locale 
(1)În cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate 

bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile administrativ-
teritoriale, opţional, cu condiţia ca aplicarea acestor prevederi să fie stabilită prin hotărâre a 
consiliului local. 

(2)Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi procedura de 
acordare a anulării accesoriilor”. 

- Art. 129, alin. 2, lit. (b) și alin. 4, lit. (c), art. 136, alin. 1 și alin. 8, art. 139, alin. 3, 
art. 140, și art. 196, alin. 1, lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu respectarea prevederilor legale, 

apreciem faptul ca proiectul de hotarare poate fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului 
Local. 

 
 

 
 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale, 
 

Ec. Monica Celia TICOVSCHI 
 

 


