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                             H O T Ă R Â R E A  Nr.64/ 2020 

       Privind   acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau 

taxei lunare pe clădiri, în anul 2020 pentru activitățile întrerupte pe 

perioada stării de urgență 

 
 
 

   Consiliul local orășenesc Borsec 
   Având în vedere Referatul de  aprobare nr.97/2020, raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

înregistrată sub nr.92/2020 prin care se arată necesitatea și oportunitatea 

acordării  unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau taxei lunare pe 

clădiri, în anul 2020 pentru activitățile întrerupte pe perioada stării de urgență, 
 
                           Luând în considerare prevederile Legii nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, art. V din Ordonanța de 

urgență nr. 69 din 14 mai 2020 privind instituirea unor măsuri fiscale, Decretul 

Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României, Decretul Președintelui României nr.240/2020 privind 

prelungirea stării de urgență pe teritoriul României 
 
   Văzând avizul de aprobare  al comisiei  buget finanțe  din cadrul  

Consiliului local orășenesc Borsec 

În temeiul dispozițiunilor art.133(4),  art. 129(2),lit.b), art.129(4), lit.c),   

art.139(4,) lit.c) , Cap.VIII, art.196(1), lit. a), art.197 din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019  privind Codul Administrativ şi cu respectarea prevederilor Legii 

nr.52/2003 privind transparența decizională  în administrație publică, republicată 

2013 cu modificări și completări, Procesul verbal de afișaj nr. 175/2019 
 

    Art.1 din Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor 
administrației publice locale și pentru modificarea art.151(3) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

 
 

H O T Ă R E Ş T E 
 
                   Art.1.  Acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe 

clădiri sau taxei lunare pe clădiri, în anul 2020 pentru activitățile întrerupte pe 

perioada stării de urgență. 
 

   Art.2. Aprobă în forma și conținutul prezentat, Procedura 
privind  reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50 % pentru clădirile ne-



rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice folosite pentru 

activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de 

închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități 
economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru 

care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului 

SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să 

își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de 

urgență emis de Ministerul Economiei, energiei și mediului de afaceri prin care se 

certifică întreruperea parțială a activității economice conform anexei nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

   Art.3.  Aprobă în forma și conținutul prezentat, Procedura 
privind scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, 

locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri 

proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ teritoriale, 

după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare 
a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, dacă utilizatorii clădirilor au 

fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitate economică,  conform 
anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

   Art.4.  Aprobă în forma și conținutul prezentat, formularele de 

punere în aplicare a prevederilor  art. V din Ordonanța de urgență nr. 69 din 14 
mai 2020 privind instituirea unor măsuri fiscale, conform anexelor nr. 3-13 ,  fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre, ( cerere, declarație pe proprie răspundere, 

Decizie de aprobare/respingere, referat de soluționare a cererii) 
 
   Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri se încredințează   biroul economic financiar, compartimentul taxe și 
impozite . 
 

                           Art.6. Prin grija secretarului general al unității administrativ 

teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la 

sediul primăriei orașului Borsec, județul Harghita 

 

                           Art.7. Prin grija secretarului general al unității administrativ 
teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se înaintează; 

                                          Instituției Prefectului județului Harghita pentru 

verificarea legalității actului administrativ. 
                                          Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 

 
 
  Borsec, la 14  august  2020 

 
 

         
                                PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
                              Balazs Tibor 

 


