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Consiliul Local al comunei Stefanesti, jud.Valcea, intrunit in sedinta
ordinara in data de 27 noiembrie 2020, la care participa un numar de 13

consilieri din totalul de 13 consilieri in functie.
Yazand ca prin hotararea Consiliului Local nr. 43 I 2020 a fost ales

presedinte de sedinta d-l consilier local Lupu Florin.
Luand in dezbatere referatul de specialitate inregistrat sub nr. 9810 din

20.11.2020, intocmit de inspector taxe si impozite Vlada Florentina, prin care

propune spre aprobare proiectul de hotarare privitor la aprobarea Procedurii de

instituire a unor facilitati fiscale conform OUG NR.18112020, precum si

referatul de aprobare a proiectului de hotarare initiat de primarul localitatii si

inregistrat sub nr.9811 din 20.11.2020.
Acest proiect de hotarare a respectat prevederile Legii nr.5212003 privind

transpare nta decizional a in admini stratia pub I ica.

Avand in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului local Stefanesti.

Yazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat
sub nr. 9809 din 20. 11.2020, intocmit de secretarul general.

In conformitate cu prevederile art.15 alin.1-11 din OUG 18112020 privind
unele mdsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea qi completarea unor acte

normative, precum qi pentru prorogarea unor termene rapoftate la afi.462 din
Legea nr.22712015 privind Codul fiscal si art.129 alin.(4) lit."c" din OUG
Nr.57120 1 9 privind Codul Administrativ

In temeiul art.l96 alin.(1) lit."a" din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
Administrativ, cu un numar de _ voturi -pentru voturi -impotriva-

voturi -abtineri- din totalul de l3 voturi adopta urmatoarea,

HOTARARE

Art.=l= Se aproba instituirea unor facilitati fiscale prevazute in art.15 din
OUG Nr.18 112020, conform Procedurii din Anexa 1 la prezenta hotarare si care

face parte integranta din aceasta.

Art. :2= Prezentaprocedura se aplica tuturor contribuabililor la bugetul
local al UAT Stefanesti
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PzuVITOR LA : aprobarea Procedurii de instituire a unor facilitati fiscale
conform OUG NR. 1 8112020.



Art.=3= Cu ducere la indeplinirea prezentei hotarari se imputerniceste
ordonatorul principal de credite, d-l primar al comunei Stefanesti, Uta
Alexandru prin compartimentul contabilitate, taxe si impozite locale.

Art.=4= Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la
avizierul Consiliului Local si va fi comunicata in termen legal Primarului si

Institutiei Prefectului Valcea, in vederea emiterii avizului de legalitate, prin
grija secretarului general al comunei Stefanesti.

Comuna Stefanesti
Data: 27 .11.2020

pentru legalitate,

ffi'

nte de sedinta,



Consiliul Local Stefanesti
Judetul Valcea

ANEXA I LA HOTARAREA Nr. 51 12020

PROCEDURA
de instituire a unor facilitati fiscale conform OUG NR.181/2020

Art.l.Dispozitii generale

(1)Prezenta procedura se aplica pe raza administrativ teritonala a comunei

Stefanesti si va fi adoptata prin Hotarare de Consiliu Local conform
prevederilor art.15 alin.1-11 din OUG 18112020 privind instituirea unor

facilitati fiscale.

Art.Z Sfera de aplicabilitate
ACORDAREA UNOR FACILITATI LA PLATA IMPOZITULUI
ANUAL PE CLADIRI SAU A TAXEI LUNARE PE CLADIRI

1. In anul 2020, in cazul contribuabililor platitori de impozit pe

cladiri/taxa pe cladiri potrivit art.462 din Legea nr.22712015 privind Codul

fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,consiliile locale pot adopta

hotarari pana la dala de 02 decembri e 2020 privind:
a)reducereaimpozitului anual pe cladiri cu o cota de pana la 50o/o pentru

cladirile nerezidentiale,aflate in proprietatea persoanelor frzice sau

juridice,folosite pentru activitatea economica proprie a acestora sau date in
folosinta printr-un contract de inchiriere,comodat sau prin alt tip de contract

pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte personae frzice sau

juridice,dupa cazdaca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta

si/sau alerta,ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-
2,proprietarii sau utilizatorii cladirilor au fost obligati,potrivit legii,sa-si
intrerupa total activitatea economica sau detin certificatul pentru situatii de

urgenta emis de Ministerul Economiei,Energiei si Mediului de Afaceri prin care

se certifica intreruperea partial a activitatii economice;
b)scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorate de catre

concesionari,locatari,titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei

cladiri proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-
teritoriale,dupa caz daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta

si/sau alerta ca urrnare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-Cov-
2,utilizatorii cladirilor au fost obligati,potrivit legii,sa-si intrerupa total

activitatea economica.

2.In situatia in care autoritatile administratiei publice locale competente

adopta hotarari de acordare a reducerii impozitului pe cladirile



nerezidentiale,pentru a beneficia
cladirilor au obligatia ca,pana la
organul fiscal local in a carui ruza

de prevederile alin.1 lit a),proprietarii
data de 2l .12.2020 inclusiv,sa depuna la
teritoriala de competenta se afla cladirea o

cerere de acordare a reducerii insotita de o declaratie pe propria raspundere.

3. Proprietarii care detin cladiri nerezidentiale utilizate pentru activitatea
economica proprie,in declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin.2),vor
mentiona fie intreruperea totala a activitatii economice proprii stabilita conform
prevederilor le gal e, fi e intreruperea p artial a activ itati i ec onomi ce.

4. Proprietarii care si-au intrerupt partial activitatea anexeaza la cererea
prevazuta la alin.Z),o copie a certificatului pentru situatii de urgenta emis de

Ministerul Economiei,Energiei si Mediului de Afaceri.

5. In cazul proprietarilor care detin cladiri nerezidentiale date in folosinta
pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoune frzice sau
juridice,pe perioada in care s-a instituit starea de urgenta si/sau alerla,din
declaratia pe propria raspundere prevazula la ahn.2) trebuie sa reiasa ca acestia
se regasesc concomitent in urmatoarele situatii:

a) au renuntat la cel putin 50% din dreptul de a incasa contravaloarea
chiriei,redeventei sau aLta forma de utilizare a cladirii,stabilita conform
prevederilor contractuale,pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta
si/sau alefta;

b) cel putin 50o/o din suprafetele totale detinute si afectate ale activitatilor
economice nu au fost ulilizate,ca urmare a faptului ca titularii dreptului de

folosinta a cladirilor respective au fost obligati ,potrivit legii, sa-si intrerupa
total si/sau parlial activitatea economica.

6. Pentru incadrarea in situatia prevazuta la alin.5 lit.b) proprietarii care

detin cladiri nerezidentiale verifrca daca cel putin 50Yo din suprafata totala
detinuta si data in folosinta pentru desfasurarea unor activitati economice catre

alte personae frzice sau juridice este afectata de intreruperea totala si/sau partial
a activ itati i acestora.

7. Proprietarii care deti cladiri nerezidentiale date in folosinta pentru

desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane ftzice sau juridice,la
cererea prevazuta la alin.2,vor anexa declaratia pe propria raspundere din care

rezulta incadrarea cumulativa in situatiile prevazute la alin.S lit a) si b),insotita
de declaratiile pe propria raspundere ale utilizatorilor cu privire la intreruperea
totala a activitatii economice a acestora si/sau de certificatele pentru situatii de

urgenta emise de Ministerul Economiei,Energiei si Mediului de Afaceri in cazul
utilizatorilor care si-au intrerupt partial activilalea economicadupa caz.

8. In cazul in care persoanel e preya )te la alin.l lit.a) au platit impozitul
anual pe cladiri datorat pentru anul2020,panala data de 30.09.2020,acestea pot
solicita restituirea diferentei de impozit,in termenul de prescriptie a dreptului de

a cere restituirea,in conformitate cu prevederile Codului de Procedura fiscala.



9. In situatia in care autoritatile administratiei publice locale competente
adopta hotarari de acordare a scutirii de la plata taxei pe cladiri,pentru a

beneficia de prevederile alin.l lit b),concesionarii ,locatarii,titularii dreptului de

administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietate publica sau private a

statului ori a unitatilor administrativ -teritoriale,dupa caz)au obligatia ca panala
data de 21.12.2020 inclusiv sa depuna la organul fiscal local in a carei raza

teritoriala de competenta se afla cladirea o cerere de acordare a scutirii,insotita
de o declaratie pe propria raspundere.In declaratia pe propria raspundere
contribuabilii vor mentiona prevederile legale potrivit carora au avut obligatia
intreruperii totale a activrtatii proprii,pe perioada instituirii starii de urgenta
si/sau alerta.

10. In cazul in care persoanele preyazute la alin.l lit.b) au platit taxa
lunara pe cladiri datorata pentru perioada in care s-a instituit starea de urgenta
si/sau alerta,acestea pot solicita restituirea taxei,in termenul de prescriptie a

dreptului de a cere restituire,in conformitate cu prevederile Codului de

Procedura Fiscala.

11. In cazul contribuabililor care au beneficiat de prevederile alin.1 lit a),

impozitul anual pe cladiri se calculeazaprin aplicarea cotei de reducere,asupra
impozitului anual datorat pentru anul2020.

Comuna Stefanesti
Data: 27.11.2020

Presedinte de sedinta,

C ontrasem neaza pentru legal itate,
Secretar general,


