
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                            
CONSILIUL LOCAL                
           
 

HOTARARE  nr. 69 / 2020 
pentru aprobarea acordarii unor facilitati la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe 
cladiri in baza O.U.G.  nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges; 
Avand in vedere : 
-Referatul de aprobare nr. 17869/21.07.2020; 
-Raportul de specialitate nr. 17897/22.07.2020;     
-Prevederile  art. V din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale; 
-Dispozitiile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si ale 

Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei; 
-Avizul Comisiei Economice; 
In temeiul art. 139 alin. (3) lit. c)  si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 
 
      HOTARASTE : 

Art. 1: Se aproba, pentru durata starii de urgenta decretate in anul 2020, acordarea reducerii impozitului 
anual pe cladiri cu o cota de 50% pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea 
de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii  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, potrivit procedurii stabilite in Anexa nr. 1; 

Art. 2: Se aproba, pentru durata starii de urgenta decretate in anul 2020, acordarea reducerii impozitului 
anual pe cladiri cu o cota de 50% pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice, care au 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, 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 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, potrivit procedurii stabilite in Anexa nr. 2; 

Art. 3: Se  aproba, pentru durata starii de urgenta decretate in anul 2020, 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, potrivit procedurii 
stabilite in Anexa nr. 3; 
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