
 ROMANIA 
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL  LOCAL   MOVILIŢA 

                                           PROIECT DE    H O T Ă R Â R E
               privind acordarea unor facilitati fiscale  la plata impozitelor si taxelor locale
                                                         pentru  anul 2020

Consiliul Local al comunei Movilita, intrunit in sedinta din data de  ...................          
Avind in vedere:
-referatul de aprobare al Primarului Petre Petre nr.  ..................
 Analizând:
-raportul compartimentului de resort nr. ...............................
 -avizul nr. ........................ al comisiei de specialitate, 
În conformitate cu prevederile:
-Titlului IX. cu privire la impozitele si taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal;
-art. V si art. XVII din OUG nr. 69/ 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale;
-Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedure fiscală  cu modificarile si completarile ulterioare;
-art. 7 alin. (1), (2). (4) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizională în administratia 
publica. republicată;
 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (4) lit. a) din OUG 57/2019  
privind Codul Administrativ, actualizată ,

                                               H O T Ă R Ă Ș T E;
Art. 1. (1) — Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cota de 50%, pentru clădirile 
nerezidentiale, aflate in proprietatea perscanelor fizice 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 activităti economice catre alte persoane fizice sau 
juridice, dupa caz, daca in perioada pentru care s-a instituit starea dc urgenta, ca urmare a efectelor 
epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor 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 partiala a activitatii economice.

            (2) Se aproba Procedura de reducere a impozitului DATORAT pe clădiri cu o cota de 50%,
pe perioda starii de urgenta  conform Anexei nr. 1. parte integranta a prezentei hotarari.

Art.     2   (1) — Se aproba scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorate de catre
conccsionari,  locatari, titularii dreptului de administrare sau de fo1osinta a unei cladiri
proprietatea publica sau privata a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, dupa caz,
daca, in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta ca urmare a efectelor epidemiei
coronavirusului SARS-CoV-2, daca utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit  legii, sa isi
intrerupa  total activitatea economica.



Se aproba Procedura de scutire de la plata taxei lunare pe clădiri, conform Anexei nr. 2.
parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3  .   (1) — Se aproba anularca accesoriilor in cazul obligatilor  bugetare  restante la  data dc  31 martie 
2020 datorate bugetului local al COMUNE MOVILITA. Procedura de acordare este prevăzută in anexa 3.
(2) Se aproba Procedura de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 
martie 2020, conform Anexei nr. 3. parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4. — Primarul Comunei Movilita va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
      prin compartimentul contabilitate, taxe si impozite locale,

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunostina publica prin grija Secretarului General a1
Comunei si se  comunică către:
            -  Institutia Pretectului Judetului lalomita;
- Serviciul contabilitate, taxe si impozite locale.  
- Compartiment relatii cu publicul, registratura din Primaria M o v i l i t a
penru afisare la sediul Primariei Movilita cat și pe site-ul www.primariamovilita.  ro  
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