
  

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, COSMIN NECULA, propune 

locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de 

hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor 

locale pentru anul 2020. 

 În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite, vor putea 

trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-

nei Ilie Diana, pe adresa de e-mail diana.ilie@primariabacau.ro, până la data de 

05.06.2020. 

 Persoanele interesate să studieze proiectul şi întreaga documentaţie, pot 

accesa site-ul www.municipiulbacau.ro, secţiunea Legea nr. 52/ 2003. 

 Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, 

unde a fost afişat. 
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NR. 3883/ 19.05.2020                                                                       PROIECT AVIZAT 

SECRETARUL GENERAL AL  

                                                                                                MUNICIPIULUI BACĂU 

 NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2020 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

         Avand in vedere:   

- Referatul nr. 3815/ 15.05.2020al Directiei Economice – Taxe și Impozite, cu 

propunerea de acordare a unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2020; 

- Expunerea de motive nr. 3884/ 19.05.2020 a Primarului Municipiului Bacău;  

- Raportul  compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 

- Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele şi taxele locale din Legea nr. 227/ 

2015 privind Codul fiscal; 

- Prevederile art. V și 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; 

- Prevederile Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată; 

- Prevederile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, 

ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență 

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
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 În baza dispozitiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. (1) –  Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 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.  

 (2) Se aprobă Procedura de reducere a impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 

50%, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. 2 (1) – Se aprobă 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, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, 

potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.  

 (2) Se aprobă Procedura de scutire de la plata taxei lunare pe clădiri, conform 

Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. 3. –Se aprobă acordarea unor facilităţi la plata taxei şi a chiriei datorate pentru 

ocuparea domeniului public, după cum urmează: 

 (1) Începând cu data de 14.05.2020 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, se aprobă 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) 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. 4. (1) – Se aprobăanularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare restante la 

data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipului Bacău. Procedura de 

acordare este prevăzută în anexa 3. 

 (2) Se aprobă Procedura de anulare a accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare 

restante la data de 31 martie 2020, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

 

Art. 5. – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Direcţia Economică - Impozite şi Taxe Locale. 

 

Art. 6. – Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Direcţiei 

Economice - Impozite şi Taxe Locale. 

 

Art. 7. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare se va 

comunica in termenul legal Institutiei Prefectului - Judetul Bacau. 
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Anexa nr. 1 la HCL  nr. ....... din.......... 2020 

 

Procedura privind reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 50% 

 

1. Prezenta procedură se aplică pentru clădirilenerezidenţiale, 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 ; 

2. Proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 

2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local 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 

punctul (2) vor menţiona : 



  

- adresa clădirii/clădirilor pentru care se solicită reducerea impozitului ; 

- în cazul intreruperii totale sau parțiale a activității economice doar pentru 

o cotă parte dintr-o clădire, contribuabilul va menționa în declarație 

valoarea impozabilă a cotei părți pentru care solicită reducerea 

impozitului ;  

- 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 punctul (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 nerezidenţialedate 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 punctual 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 punctul (2) vor anexa declaraţia pe propria 

răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la 

punctul (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 fizice sau juridice prevăzute la punctual (1) 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. Persoanele cu atribuții în stabilirea impozitelor și taxelor locale din cadrul 

organului fiscal localvor verifica cererea de reducere a impozitului pe 

clădiri și declarația pe proprie răspundere în concordanță cu evidența 

fiscală de la rolul contribuabililor. Dacă există neclarități în evidența 



  

fiscală sau între evidența fiscală și declarația contribuabilului, organul 

fiscal va solicita lămuriri din partea contribuabilului. Contribuabilul are 

obligația de a prezenta organului fiscal clarificările solicitate în termen de 

maxim 30 de zile dar nu mai târziu data limită de depunere și soluționare 

a cererilor de 15 septembrie 2020. 

9. Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii 

de reducere a impozitului pe clădiri ce va fi comunicată contribuabilului. 

Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri 

se poate formula contestaţie potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, 

cu modificările şi completările ulterioare. 
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                     Întocmit, 

 Director executiv adjunct 

                                                                                 Tiberiu Ciobanu 
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Anexa nr. 2 la HCL  nr. ....... din.......... 2020 

 

Procedura privind scutirea de la plata taxei pe clădiri 

 

 

1. Prezenta procedură se aplică pentru 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. 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 o cerere de 

acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.  

3. 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; 



  

- adresa clădirii/clădirilor pentru care se solicită scutirea de la plata taxei ; 

4. În cazul în care persoanele fizice sau juridice 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. 

5. Persoanele cu atribuții în stabilirea impozitelor și taxelor locale din cadrul 

organului fiscal localvor verifica cererea de scutire și declarația pe proprie 

răspundere în concordanță cu evidența fiscală de la rolul contribuabililor. 

Dacă există neclarități în evidența fiscală sau între evidența fiscală și 

declarația contribuabilului, organul fiscal va solicita lămuriri din partea 

contribuiabilului. Contribuabilul are obligația de a prezenta organului 

fiscal clarificările solicitate în termen de maxim 30 de zile dar nu mai 

târziu data limită de depunere și soluționare a cererilor de 15 septembrie 

2020. 

6. Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii 

de scutire ce va fi comunicată contribuabilului. Împotriva actelor 

administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula 

contestaţie potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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 Director executiv adjunct 
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Anexa nr. 3 la HCL  nr. ....... din.......... 2020 

 

Procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare 

restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Bacău 

 

 

1. Dispoziții generale 

 

(1) Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor persoane 

fizice, persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care la data de 31 

martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de 

organul fiscal local al municipiului Bacău. 

(2) Prin obligaţii bugetare principale restante la 31 martie 2020 

inclusiv se înţelege: 

   a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată 



  

până la data de 31 martie 2020, inclusiv amenzi precum şi obligaţiile fiscale 

principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri 

economice şi fiscal-bugetare şi data de 31 martie 2020 inclusiv; 

  b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de 

impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru 

acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi diferenţele de obligaţii bugetare principale aferente 

perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de 

organul fiscal local prin decizie de impunere emisă şi comunicată până la data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a unei inspecţii 

fiscale sau a verificării situaţiei fiscale personale; 

  c) obligaţiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data 

de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de 

organul fiscal sau prin declaraţie de impunere depusă cu întârziere de către 

contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de 

anulare a accesoriilor inclusiv; 

  d) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit 

legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 

martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile bugetare principale stabilite de alte 

organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 

martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă 

între 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 

3) Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la data de 31 martie 2020 

inclusiv: 

  a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri 

la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv; 

  b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este 

suspendată în condiţiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv. 

  (4) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi 

obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile 

prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 

decembrie 2020 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, 

încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal. 

  (5) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la 

efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea 

dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să 

depună o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal 

până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. 

 

2. Obiectivul și scopul procedurii 

Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor 

la plata obligațiilor bugetare, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea 

arieratelor la bugetul local, precum și de respectare a egalității de tratament, 



  

respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de 

acordare a facilităților fiscale. 

 

3. Durata aplicării procedurii 

Prezenta procedură se aplică de la data intrării în vigoare a hotărârii 

până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv. 

 

4. Condițiile de anulare a accesoriilor 

Se anulează accesoriile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 

condiții : 

a) toate obligaţiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la data de 

31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice 

modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 

inclusiv; 

  b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 

207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii 

cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi 

accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse 

între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 

inclusiv; 

  c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale : impozit/taxă clădiri, 

impozit/taxă teren, taxă firmă, taxă salubrizare după caz, până la data depunerii 

cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; 

  d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în 

mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de data 

de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. 

 

5. Modalitatea de implementare a procedurii 

Contribuabilii interesați pot depune o cerere de anulare a accesoriilor, 

până cel târziu la data de 15 decembrie 2020, după îndeplinirea cumulativă a 

condițiilor prevăzute la punctul 4. Cererea se depune la registratura deschisă la 

sediul organului fiscal local respectiv Direcția Economică – impozite și taxe 

locale.  

În termen de maxim 10 zile lucrătoare salariații cu atribuții atât în 

stabilire cât și executare silită vor analiza dacă impozitele și taxele locale aflate 

în evidența fiscală sunt stabilite în mod corect, dacă contribuabilul are depuse 

toate declarațiile fiscale, dacă nu există litigii sau sume pentru care s-a solicitat 

suspendarea fie a unor decizii de impunere fie a executării silite.  

În cazul în care se constată neconcordanțe în evidențele fiscale 

contribuabilul este înștiințat de îndată pentru a se prezenta la sediul organului 

fiscal local în vederea clarificăriilor necesare. În acest caz soluționarea cererii de 

anulare a accesoriilor va avea termen maxim de 30 de zile. 

In urma analizei efectuate, se va întocmi în comun de către salariații 

cu atribuții de stabilire cât și de executare silită persoane fizice sau juridice o 

decizie de acordare/neacordare a anulării accesoriilor. Decizia se aprobă la 



  

nivelul organului fiscal local de către conducătorul acestuia, fără a fi necesară 

aprobarea fiecărei cereri prin Hotărâre de Consiliu Local. 

Decizia se comunică contribuabililor cu respectarea prevederilor art. 

47 din Legea 207/2015 referitor la comunicarea actelor administrative fiscale. 

Decizia poate fi contestată de către contribuabili la organul fiscal local 

potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare. Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

MUNICIPIUL BACĂU 

Direcția economică – impozite și taxe locale 

Str. Vasile Alecsandri nr.63 

Codul de identificare fiscală: 4278337 

Nr. 

 

DECIZIE 

privind aprobarea/ respingerea cererii de anulare a accesoriilor 

 

  Având în vedere : 

- Cererea nr……. din data …….. privind contribuabilul  

persoană fizică : Nume prenume………..……, domiciliul……….….…., 

CNP…………..….. 

 persoana juridică : Denumirea societății …………..…, sediul…………….., 

CIF………...….. 

- Prevederile OG nr.69 din 14.05.2020 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale; 

- Prevederile HCL nr............. / .............. 

Se aprobă/respinge cererea de anulare a accesoriilor reprezentând : 

 Tip impozit/taxă Accesorii (lei) 

  

  

  

  

Total  

Anularea accesoriilor operează la data îndeplinirii de către contribuabil a 

obligațiilor de plată prevăzute la Anexa 3 pct.4, din HCL nr..…/…... 

Respingerea cererii este motivată 

de………………………………………………….. 

Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie conf. 

art.270 din Legea 207/2015, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul 

fiscal local emitent. 
Director executiv adjunct,  Compartiment stabilire, impunere PF/PJ, Compartiment Executare silită 

PF/PJ 

(nume, prenume, semnătura) (nume, prenume, semnătura)  (nume, prenume, semnătura) 

 

 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 

Contribuabil/Reprezentant/Imputernicit/… ……………………………….. 

CNP/CIF ……………………….  , B.I./C.P.I./C.I. seria . . .  nr. . . . . . . . . . . .  

Semnatura contribuabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Data . . . / . . . / . . . . . . . sau 

Nr. și data confirmarii de primire: 

 

*Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului ( UE ) 2016/679.  

Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia 

au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul ( 

UE ) 2016/679. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

COSMIN NECULA 

                     Întocmit, 

 Director executiv adjunct 

                                                                                          Tiberiu Ciobanu 



  

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 3884/ 19.05.2020  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 

 

 

 Impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de venituri, utilizate 

pentru acoperirea cheltuielilor publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, 

în condiţiile legii. 

 Nivelul impozitelor și taxelor constituie un aspect esențial de care depinde 

consimțământul la plata acestora și gradul de civism fiscal, cu impact direct asupra 

gradului de evaziune fiscală și asupra gradului de încasare a veniturilor bugetului local. 

 Cu toate acestea, în contextul pandemiei generată de coronavirusul SARS-

CoV-2, au fost create pârghii la dispoziția consiliilor locale de acordare a unor facilități 

fiscale la plata impozitelor și taxelor locale. 

 Astfel, măsurile de care urmează a beneficia cetățenii municipiului Bacău sunt 

următoarele: 

- reducerea impozitului anual pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor 

fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică, dacă în perioada pentru care 

s-a instituit starea de urgență, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, 

potrivit legii, să iși 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. Astfel, această facilitate 

vine în spijinul acelor persoane fizice sau juridice ce au fost afectate direct de 

instituirea stării de urgență. 

- scutirea de la plata lunară a taxei pe clădiri datorată de către concesionari, 

locatari, titulari ai dreptului de administrare sau folosință ai unei clădiri proprietate 

publică a statului ori a UAT Bacău care, potrivit legii, au fost obligați să își întrerupă 

total activitatea economică. Astfel venim în special în ajutorul chiriașilor imobilelor 



  

aflate în proprietatea Municipiului Bacău care au fost obligați să-și inchidă activitatea 

dar în același timp să plătească atât taxa de închiriere/ concesiune cât și taxa pe clădire 

prevăzută în Codul Fiscal. 

- scutirea de la plata creanțelor accesoriilor care  va contribui la încasarea 

voluntară a creanțelor bugetare principale restante, cu atât mai mult cu cât în anul 2020 

activitatea de executare silită a acestora a fost suspendată pe o perioadă de 3 luni și în 

continuare va fi dificil de aplicat în contextul general al scăderii economice. 

 Având în vedere cele prezentate anterior, vă rugăm domnilor consilieri să 

decideți. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

COSMIN NECULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 3885/ 19.05.2020 

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA ECONOMICĂ – IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG 

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail 

proiectul de hotarare privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2020, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de 

specialitate. Vă rugăm ca până la data de 21.05.2020 să le depuneți în format letric la 

Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  

            COSMIN NECULA                                                       AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                    NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  

DIRECŢIA ECONOMICĂ – IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 

Nr. 3885/ 2/ 19.05.2020 
 

 

 

 

 

RAPORT 

 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

la proiectul de hotărâre privindacordarea unor facilități fiscale la plata 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 

 

 

 

 

 In cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate 

bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplica de catre unitatile 

administrativ-teritoriale, optional, cu conditia ca aplicarea acestor prevederi sa fie 

stabilita prin hotarare a consiliului local. Prin aceeași hotarare consiliul local aproba si 

procedura de acordare a anularii accesoriilor. 

 Proiectul de hotărâre privindacordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2020 a fost întocmit prin respectarea prevederilor Legii nr. 

227/ 2015 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată, ale OUG nr. 69/ 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal,  precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, 

precum şi ale Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, motiv pentru care îl avizăm favorabil. 

 

 

 

DIRECTOR ADJUNCT 

TIBERIU CIOBANU 

 

 

 

 



  

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

NR. 3885/ 1/ 19.05.2020 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2020 

 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

 

- Prevederilor Titlului IX, cu privire la impozitele şi taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 

privind Codul fiscal; 

- Prevederilor Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală; 

-Prevederile art. V și 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, care 

precizează: 

Art. V (1)  Pentru durata starii de urgenta decretate in anul 2020, in cazul contribuabililor platitori de 

impozit pe cladiri/taxa pe cladiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot 

adopta hotarari pana la data de 14 august 2020 privind: 

    a) reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de pana la 50%, pentru cladirile nerezidentiale, 

aflate in proprietatea persoanelor 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 activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice, dupa caz, daca in 

perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului 

SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii, sa isi 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; 

    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 ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii cladirilor au fost 

obligati, potrivit legii, sa isi 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 de prevederile alin. (1) 

lit. a), proprietarii cladirilor au obligatia ca, pana la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, sa depuna la 

organul fiscal local in a carui raza 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 legale, fie intreruperea partiala a activitatii 

economice. Proprietarii care si-au intrerupt partial activitatea anexeaza la cererea prevazuta la alin. 

(2) o copie a certificatului pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si 

Mediului de Afaceri. 

    (4) In cazul proprietarilor care detin cladiri nerezidentiale date in folosinta pentru desfasurarea 

unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice, pe perioada in care s-a instituit starea 

de urgenta, din declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (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; 

    b) cel putin 50% din suprafetele totale detinute si afectate activitatilor economice nu au fost 

utilizate, ca urmare a faptului ca titularii dreptului de folosinta a cladirilor respective au fost obligati, 

potrivit legii, sa isi intrerupa total si/sau partial activitatea economica. 

    (5) Pentru incadrarea in situatia prevazuta la alin. (4) lit. b) proprietarii care detin cladiri 

nerezidentiale verifica daca cel putin 50% din suprafata totala detinuta si data in folosinta pentru 

desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice este afectata de 

intreruperea totala si/sau partiala a activitatii acestora la data de 14 mai 2020. 

    (6) Proprietarii care detin cladiri nerezidentiale date in folosinta pentru desfasurarea unor activitati 

economice catre alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevazuta la alin. (2) vor anexa declaratia 

pe propria raspundere din care rezulta incadrarea cumulativa in situatiile prevazute la alin. (4) lit. a) si 

b), insotita de declaratiile pe propria raspundere a 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 

activitatea economica, dupa caz. 

    (7) In cazul in care persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) au platit impozitul anual pe cladiri 

datorat pentru anul 2020, integral/partial, pana la primul termen de plata, acestea pot solicita 

restituirea, in termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 

    (8) 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. (1) lit. b), 

concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietate 

publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, au obligatia ca pana la 

data de 15 septembrie 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 activitatii proprii, pe perioada instituirii starii de urgenta. 

    (9) In cazul in care persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) au platit taxa lunara pe cladiri datorata 

pentru perioada in care s-a instituit starea de urgenta, acestea pot solicita restituirea, in termenul de 

prescriptie a dreptului de a cere restituirea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

    (10) In cazul contribuabililor care beneficiaza de prevederile alin. (1) lit. a), impozitul anual pe 

cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de reducere si a bonificatiei de pana la 10% prevazuta la art. 

462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilita pentru anul 

2020 prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, 

asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020 

Art. XVII(1)  In cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate 

bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplica de catre unitatile administrativ-teritoriale, 

optional, cu conditia ca aplicarea acestor prevederi sa fie stabilita prin hotarare a consiliului local. 

    (2) Prin hotararea prevazuta la alin. (1) consiliul local aproba si procedura de acordare a anularii 

accesoriilor 

- Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale 

art.197 (1) și ale art.243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, care preciează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele 

de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 

cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 

depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal 

al şedinţei. 



  

Art. 154 (1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a 

prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, 

a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile 

necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale 

ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a 

dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in 

conditiile legii 

Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau 

emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 

    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 

adoptarii, respectiv emiterii 

Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 

conditiile legii, urmatoarele atributii: 

    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 

respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului 

judetean, dupa caz; 

    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

-Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, care precizează: 

Art. 7 (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea 

administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, 

să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media 

centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte 

normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii. 

(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în 

condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către 

autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, 

un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact 

şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-

limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu 

valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. 

(4) La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile 

calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris 

propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

- Dispoziţiilorart. 129 alin. (1) și alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ, care precizează: 

Art. 129 (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes 

local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei 

publice locale sau centrale 

(14)  Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia 

celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii stabilite 

prin lege. 

 

- şi poate fi supus spre dezbatere 
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DIRECŢIA ECONOMICĂ – impozite și taxe 

Nr. 3815 din 15.05.2020       Se aprobă, 

                     PRIMAR, 

            Cosmin Necula 

 

 

R E F E R A T 

 

Cu propunere privind emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local referitore la acordarea 

unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 

 

  

 

În conformitate cu prevederile : 

-  OUG nr.69 din 14.05.2020 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale ; 

- Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea 227/2015 privind 

Codul fiscal; 

- Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

 - Art.87 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 

 Prin OUG 69/2020 se instituie competenţa consiliilor locale de a hotărî reducerea 

impozitului pe clădiri şi scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul clădirilor folosite de 

contribuabilii care şi-au întrerupt total sau partial activitatea ca urmare a instituirii stării de 

urgenţă deoarece poate genera un blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecinţe negative 

atât în ceea ce priveşte desfăşurarea pe viitor a activităţii, cât şi acumularea de noi datorii de 

către contribuabili la bugetul local. 

Prin Ordonanța de Guvern nr.69 din 14.05.2020 se institiue cadrul legal general de acordare a 

unor facilități fiscale atât pentru persoane juridice cât și pentru persoane fizice în sensul 

scutirii de la plata majorărilor de întârziere. In art.XVII se prevede anularea accesoriilor în 

cazul obligațiilor restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local cu precizarea că aplicarea 

este opțională și se face printr-o procedură aprobată prin Hotărâre de Consiliul Local. 

 Justificarea aplicării la nivelul Municipiului Bacău a prevederilor OG 69/2020 

este următoarea : 

- În cazul reducerii impozitului anual pe clădiri aceasta este justificată de faptul că nu se 

adresează tuturor imobilelor ci strict acelor imobile aflate în proprietatea persoanelor fizice 

sau juridice, folosite pentru activitatea economică, dacă în perioada pentru care s-a instituit 

starea de urgență, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să iși 

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. Astfel, această facilitate vine în spijinul acelor persoane fizice 

sau juridice ce au fost afectate direct de instituirea stării de urgență. 

- În cazul scutirii de la plata lunară a taxei pe clădiri datorate de către concesionari, 

locatari, titulari ai dreptului de administrare sau folosință a unei clădiri proprietate publică a 

statului ori a UAT Bacău aceasta se acordă doar pentru cei care potrivit legii au fost obligați 

să își întrerupă total activitatea economică. Astfel venim în special în ajutorul chiriașilor 

imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Bacău care au fost obligați să-și inchidă 

activitatea dar în același timp să plătească atât taxa de închiriere/concesiune cât și taxa pe 

clădire prevăzută în Codul fiscal. 

- În cazul scutirii de la plata creanțelor accesoriilor această facilitate va contribui la 

încasarea voluntară a creanțelor bugetare principale restante, cu atât mai mult cu cât în anul 

2020 activitatea de executare silită a acestora a fost suspendată pe o perioadă de 3 luni și în 

continuare va fi dificil de aplicat în contextul general al scăderii economice. 

Având în vedere baza legală invocată precum și justificarea economică, vă 

rugăm să aprobați    inițierea unei Hotărâri de Consiliul Local privind acordarea unor facilități 



  

fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 precum și procedura de acordare 

anexată după cum urmează: 

1. Reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 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. Procedura de 

acordare este prevăzută în anexa nr.1 ; 

2. 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, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total 

activitatea economică. Procedura de acordare este prevăzută în anexa nr.2; 

3. Acordarea unor facilităţi la plata taxei şi a chiriei datorate pentru 

ocuparea domeniului public 

3.1. Începând cu data de 14.05.2020 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. 

3.2. Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, se aprobă 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. 

3.4. Pentru a beneficia de prevederile alin. 3.2, 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. 

4. Anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 

datorate bugetului local al Municipului Bacău. Procedura de acordare este prevăzută în anexa 

3. 

 

 

 

 

Director executiv adjunct,     Șef serviciu 

        Tiberiu Ciobanu      Marius Slătinaru 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DIRECTIA ECONOMICĂ 

Nr.286368 din 22.05.2020 

 

 

NOTĂ FUNDAMENTARE 

 

la  proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2020 

  

 

Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie : 

-  OUG nr.69 din 14.05.2020 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale ; 

- Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea 227/2015 privind 

Codul fiscal; 

- Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

 - Art.87 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 

 Prin OUG 69/2020 se instituie competenţa consiliilor locale de a hotărî reducerea 

impozitului pe clădiri şi scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul clădirilor folosite de 

contribuabilii care şi-au întrerupt total sau partial activitatea ca urmare a instituirii stării de 

urgenţă deoarece poate genera un blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecinţe negative 

atât în ceea ce priveşte desfăşurarea pe viitor a activităţii, cât şi acumularea de noi datorii de 

către contribuabili la bugetul local. 

            Prin Ordonanța de Guvern nr.69 din 14.05.2020 se institiue cadrul legal general de 

acordare a unor facilități fiscale atât pentru persoane juridice cât și pentru persoane fizice în 

sensul scutirii de la plata majorărilor de întârziere. In art.XVII se prevede anularea 

accesoriilor în cazul obligațiilor restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local cu 

precizarea că aplicarea este opțională și se face printr-o procedură aprobată prin Hotărâre de 

Consiliul Local. 

 Justificarea aplicării la nivelul Municipiului Bacău a prevederilor OG 69/2020 

este următoarea : 

- În cazul reducerii impozitului anual pe clădiri aceasta este justificată de faptul că nu se 

adresează tuturor imobilelor ci strict acelor imobile aflate în proprietatea persoanelor fizice 

sau juridice, folosite pentru activitatea economică, dacă în perioada pentru care s-a instituit 

starea de urgență, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să iși 

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. Astfel, această facilitate vine în spijinul acelor persoane fizice 

sau juridice ce au fost afectate direct de instituirea stării de urgență. 

- În cazul scutirii de la plata lunară a taxei pe clădiri datorate de către concesionari, 

locatari, titulari ai dreptului de administrare sau folosință a unei clădiri proprietate publică a 

statului ori a UAT Bacău aceasta se acordă doar pentru cei care potrivit legii au fost obligați 

să își întrerupă total activitatea economică. Astfel venim în special în ajutorul chiriașilor 

imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Bacău care au fost obligați să-și inchidă 

activitatea dar în același timp să plătească atât taxa de închiriere/concesiune cât și taxa pe 

clădire prevăzută în Codul fiscal. 

- În cazul scutirii de la plata creanțelor accesoriilor această facilitate va contribui la 

încasarea voluntară a creanțelor bugetare principale restante, cu atât mai mult cu cât în anul 

2020 activitatea de executare silită a acestora a fost suspendată pe o perioadă de 3 luni și în 

continuare va fi dificil de aplicat în contextul general al scăderii economice. 

  Competența  aprobării prezentului proiect de hotărâre apartine Consiliului Local, în 

temeiul prevederilor art.87 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Director adjunct, 

Tiberiu Ciobanu 



  

 

MUNICIPIUL BACAU           Se aprobă

  

DIRECŢIA ECONOMICĂ                                             Primar 

Nr.286367 din 22.05.2020  Cosmin Necula 

     

 

 

STUDIU DE IMPACT  

 

 

Proiect de Hotărâre  

 

privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 

 

Secţiunea 1 

Motivul emiterii actului normativ 

 

OUG nr.69 din 14.05.2020 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale ; 

 

Prin OUG 69/2020 se instituie competenţa consiliilor locale de a hotărî reducerea impozitului pe 

clădiri şi scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul clădirilor folosite de contribuabilii care şi-au 

întrerupt total sau partial activitatea ca urmare a instituirii stării de urgenţă deoarece poate genera un 

blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecinţe negative atât în ceea ce priveşte desfăşurarea pe 

viitor a activităţii, cât şi acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local. 

Prin Ordonanța de Guvern nr.69 din 14.05.2020 se institiue cadrul legal general de acordare a unor 

facilități fiscale atât pentru persoane juridice cât și pentru persoane fizice în sensul scutirii de la plata 

majorărilor de întârziere. In art.XVII se prevede anularea accesoriilor în cazul obligațiilor restante la 

31 martie 2020 datorate bugetului local cu precizarea că aplicarea este opțională și se face printr-o 

procedură aprobată prin Hotărâre de Consiliul Local.Aceiași ordonanță prevede acordarea unor 

facilităţi la plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public 

 

- În cazul reducerii impozitului anual pe clădiri aceasta este justificată de faptul că nu se 

adresează tuturor imobilelor ci strict acelor imobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau 

juridice, folosite pentru activitatea economică, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de 

urgență, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să iși 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. 

Astfel, această facilitate vine în spijinul acelor persoane fizice sau juridice ce au fost afectate direct 

de instituirea stării de urgență. 

- În cazul scutirii de la plata lunară a taxei pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, 

titulari ai dreptului de administrare sau folosință a unei clădiri proprietate publică a statului ori a 

UAT Bacău aceasta se acordă doar pentru cei care potrivit legii au fost obligați să își întrerupă total 

activitatea economică. Astfel venim în special în ajutorul chiriașilor imobilelor aflate în proprietatea 

Municipiului Bacău care au fost obligați să-și inchidă activitatea dar în același timp să plătească atât 

taxa de închiriere/concesiune cât și taxa pe clădire prevăzută în Codul fiscal. 

- În cazul scutirii de la plata creanțelor accesoriilor această facilitate va contribui la încasarea 

voluntară a creanțelor bugetare principale restante, cu atât mai mult cu cât în anul 2020 activitatea de 

executare silită a acestora a fost suspendată pe o perioadă de 3 luni și în continuare va fi dificil de 

aplicat în contextul general al scăderii economice. 

 

Secţiunea a 2- a 

Impactul economico - social al proiectului de act normativ 



  

 

Beneficiarii acestui act normativ sunt persoanele fizice sau juridice proprietarii sau utilizatorii 

clădirilor nerezidențiale ce au fost obligați, potrivit legii, să iși întrerupă total activitatea economică 

pe perioada staăriide urgență. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul financiar asupra bugetului local 

 

                        Evidența fiscală a imobilelor se face doar în funcție de destinația lor generală, 

respectiv clădiri nerezidențiale și clădiri rezidențiale. Deoarece nu deținem informații referitoare la 

fiecare tip de activitate economică ce se desfăsoară în fiecare clădire nu putem estima câte clădiri ar 

intra sub incidența OUG 69/2020 sub aspectul închiderii totale a activității conform legii sau câte 

societăți din Municipiul Bacău au obținut sau pot obține până la data de 15 septembrie certificatul 

pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. 

Prezenta estimare pornește de la totalul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale în 

ipoteza puțin probabilă că toate firmele din Municipiul Bacău ar beneficia de reducere/scutire. 

Având în vedere doar activitățile economice închise în totalitate potrivit legii și 

anume : baruri, restaurante, terase, cabinete stomatologice, unele spații comerciale din piețe, Bazar 

Milcov, parcuri etc. considerăm că reducerea impozitului pe clădiri va fi mult mai mică de sub 1 mil 

lei. 

Ce nu putem estima la acesta dată, neexistând nici o cifră oficială, este numărul de 

firme din municipiu ce au obținut certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul 

Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, dar din estimările noastre nici în această speță nu există 

foarte multe cazuri. 

Astfel in cazul reducerii cu 50 % a impozitului pe clădiri nerezidențiale, și a 

scutirii de la plata taxei pe clădiri în cazul ipotetic că ar beneficia toate persoanele fizice/juridice 

avem următoarea situație: 

 

Impozit clădiri 
nerezidențiale 

Impozit anual 
2020 
-lei- 

Reducere 50% 
-lei- 

Persoane juridice 19.516.968 9.758.484 

Persoane fizice 2.744.590 
 

1.372.295 

Total 22.261.558 11.130.779 

Taxă clădiri nerezidențiale 413.609 Scutit integral 
 

 

Secţiunea a 4-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

Proiectul de act normativ propus priveşte necesitatea asigurării continuării finanţării serviciilor 

publice aflate în sarcina primăriei şi se stabileşte după reglementările legale în vigoare. Nu există 

efecte asupra legislației in vigoare. 

 



  

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra mediului 

 

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

 

Se vor respecta prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, respectiv: 

     -    Consultare publică prin intermediul: Site-ul Primăriei municipiului BACAU; publicare anunţ 

– mass-media locală; 

 

Secţiunea a 7-a 

Măsuri de implementare 

 

După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis: Direcţiei Economice, direcțiilor, 

serviciilor şi compartimentelor interesate din cadrul Primăriei Municipiului Bacău spre luare la 

cunoştinţă şi punere în aplicare. 

 

   

Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat prezentul proiect de 

hotărâre privind privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2020, în municipiul Bacău. 

Prezentul Studiu de impact s-a întocmit în conformitate prevederile Legii 

281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, publicată în MO nr.679/05.11.2013. 

 

 

Director executiv adj, 

Tiberiu Ciobanu 

 


