
 1 

Anexă la H.C.L.  

 
PROCEDURA 

privind acordarea unor facilități la plata impozitului pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri 

 
1. Dispoziții generale: 
1.1. Prezenta procedură se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau 
juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane 
fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, instituţii 
publice, de pe raza administrativ teritorială a orașului Târgu-Neamț și care datorează impozit pentru 
clădiri nerezidențiale sau taxa lunară pe clădiri. 
 
1.2. Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe 
clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare se acordă următoarele facilități la plată: 
a) 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; 
b) 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. Solicitarea de acordare a facilităților la plată 

2.1. Pentru a beneficia de reducerea cu 50% a impozitului datorat pentru clădirile nerezidențiale 

Proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv (sub sancțiunea 
decăderii), să depună o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, după 
cum urmează: 
a) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declaraţia 
pe propria răspundere prevăzută mai sus, vor menţiona 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 mai sus o copie a certificatului pentru 
situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. 
b) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date 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 mai sus trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în 
următoarele situaţii: 

b1) 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; 

b2) 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. 
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c) Pentru încadrarea în situaţia prevăzută la alin. b2) 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. 
d) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi 
economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin. b) vor anexa declaraţia pe 
propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la alin. b1) şi b2), 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. 
e) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. a) 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. 
În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile de mai sus, impozitul anual pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei de reducere şi a bonificaţiei de până la 10% prevăzută la art. 462 alin. (2) 
din Legea nr. 227/2015. 
 
 
2.2. Pentru a beneficia de scutire la plata taxei lunare pe clădiri datorate 
 
a) 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 o cerere de acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe 
propria răspundere. 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. 
b) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. a) 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. 
 
3. Soluționarea cererilor 
a) Cererile depuse potrivit prezentei proceduri, se soluţionează prin decizie de acordare a facilităților la 
plată sau, după caz, decizie de respingere a cererii de acordare a facilităților la plată. 
b) Un debitor poate beneficia de facilități la plată potrivit prezentei proceduri în oricare dintre situaţiile 
prevăzute la pct. 2, independent sau cumulat, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea acestora. 
 
4. Durata aplicării procedurii 
Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prezentei hotărâri până la data de 15.09.2020 (data limită 
de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii). 
 
5. Posibilitatea de contestare 
Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate formula contestaţie 
potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
6. Modalitatea de implementare a procedurii 
a) Cererea va fi analizată în termen de 5 zile de la data înregistrării la serviciul de specialitate din cadrul 
Direcției Venituri Impozite și Taxe. În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către serviciul 
de specialitate, care va fi supus spre aprobare primarului orașului Târgu-Neamț, fără a fi necesară 
aprobarea fiecarei cereri prin hotărâre a Consiliului Local. În baza referatului de acordare/neacordare, se 
va emite de către Direcția Venituri Impozite și Taxe decizia privind acordarea/neacordarea facilității. 
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b) Operarea efectivă a facilităților acordate se va efectua în baza referatului aprobat și a deciziei de 
îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta procedură, după care vor fi scăzute din evidențele fiscale, 
despre acest lucru fiind înștiințat contribuabilul care a depus cererea; 
c) Direcția Venituri Impozite și Taxe, verifică îndeplinirea condițiilor privind respectarea oricărei 
prevederi a prezentei proceduri; 
(4) În cazul în care contribuabilul nu este eligibil raportat la condițiile prezentei proceduri, serviciul de 
specialitate îi comunică în scris acest lucru. 
 
Formulare anexă care fac parte integrantă din prezenta procedură:  
Cerere de acordare a facilităților la plată, 
Decizia de acordare a facilităților la plată,  
Decizia de respingere a cererii de acordare a facilităților la plată 
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PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 
Direcţia Venituri – Impozite şi Taxe 
 
Nr. _________ din ______________ 

 
 

CERERE 
de acordare a facilităților la plata 

conform prevederilor art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2020 privind instituirea unor 
facilităţi fiscale și Hotărârii Consiliului Local nr. _______________ 

 

Datele de identificare a contribuabilului              Datele de identificare a împuternicitului 

Denumirea/Numele şi prenumele                         Denumirea/Numele şi prenumele 

________________________________              ___________________________  

Adresa__________________________               Adresa__________________________ 

Codul de identificare fiscală / CNP                      Codul de identificare fiscală / CNP 

________________________________               ________________________________ 

 
 
 
Obiectul cererii 
 
I_I reducerea cu 50% a impozitului 
 
I_I scutire la plata taxei lunare 
 
datorat pentru perioada stării de urgență decretate în anul 2020, pentru clădirea situată la adresa  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Am luat la cunoștință că informațiile din prezentul document vor fi prelucrate în conformitate cu 

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția prelucrării datelor cu caracter personal. 

 

                  Data: ____________                                Semnătura: _______________ 
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PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 
Direcţia Venituri – Impozite şi Taxe 
 
Nr. _________ din ______________ 
 
 

D E C I Z I E 
de acordare a facilităților la plata 

 
Datele de identificare a contribuabilului              Datele de identificare a împuternicitului 
Denumirea/Numele şi prenumele                         Denumirea/Numele şi prenumele 
________________________________              ___________________________  
Adresa__________________________               Adresa__________________________ 
Codul de identificare fiscală / CNP                      Codul de identificare fiscală / CNP 
________________________________               ________________________________ 
 

În temeiul art. V din OUG nr. 69/2020 şi a H.C.L. nr. ..... din .........., având în vedere cererea nr. 

.................. din data de ………….., inregistrată la organul fiscal sub nr. ..................... din data de 

……………., luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de OUG nr. 69/2020 şi a 

H.C.L. nr. ...../..............., 

Se acordă:    I_I reducerea cu 50% a impozitului          I_I scutire la plata taxei lunare 

datorat pentru perioada stării de urgență decretate în anul 2020, pentru clădirea situată la adresa 

________________________________________________________________ 

în sumă totală de ....................... lei. 

 
 
 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în 
termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la 
organul fiscal emitent al deciziei. 

Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia 
potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
                PRIMAR,                      DIRECTOR EXECUTIV,                          ÎNTOCMIT, 
           Vasilică Harpa                          Gabriel Curcă 
 
 
 
 
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare 
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 



 6 

 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 
Direcţia Venituri – Impozite şi Taxe 
 
Nr. _________ din ______________ 
 

D E C I Z I E 
respingere a cererii de acordare a facilităților la plata 

 
Datele de identificare a contribuabilului              Datele de identificare a împuternicitului 
Denumirea/Numele şi prenumele                         Denumirea/Numele şi prenumele 
________________________________              ___________________________  
Adresa__________________________               Adresa__________________________ 
Codul de identificare fiscală / CNP                      Codul de identificare fiscală / CNP 
________________________________               ________________________________ 
 

În temeiul art. V din OUG nr. 69/2020 şi a H.C.L. nr. ..... din .........., având în vedere cererea nr. 
.................. din data de ………….., inregistrată la organul fiscal sub nr. ..................... din data de 
…………….,  

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa de 
Urgență a Guvernului nr. 69/2020 și H.C.L. nr. ..... din .........., 

 
se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii. 
 
Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor accesorii: 
............................................................................................. 
Temeiul de drept: 
............................................................................................. 
Menţiuni privind audierea debitorului: 
............................................................................................ 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în 
termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la 
organul fiscal emitent al deciziei. 

Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia 
potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
                PRIMAR,                      DIRECTOR EXECUTIV,                          ÎNTOCMIT, 
           Vasilică Harpa                          Gabriel Curcă 
 
 
 
 
 
 
 
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare 
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 



 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDE�UL NEAM� 

CONSILIUL LOCAL AL ORA�ULUI TÂRGU-NEAM� 

PROIECT 
HOT�RÂRE 

privind acordarea unor facilit��i la plata impozitului pe cl�diri sau a taxei lunare pe cl�diri 
 

 Consiliul Local al ora�ului Târgu-Neam�, jude�ul Neam�;  
 
Luând în considerare prevederile Ordonan�ei de Urgen�� a Guvernului României nr. 69/14.05.2020 

privind instituirea unor m�suri fiscale, publicat� în Monitorul Oficial nr. 393 din 14.05.2020; 
Analizând Referatul de aprobare a Primarului ora�ului Tîrgu Neam� înregistrat sub nr. V 7675 din 

16.06.2020 �i Raportul de specialiate al Direc�iei Venituri – impozite �i taxe înregistrat sub nr. V 7676 din 
16.06.2020 ; 

�inând cont de avizele comisiilor de specialitate; 
În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” �i alin. 4, lit. „c”, al art. 139, alin. 3, al art. 140, precum �i al art. 

196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOT�R��TE 
 
Art.1 Se aprob� reducerea cu 50% a impozitului pe cl�diri nereziden�iale, datorat bugetului local 

de c�tre contribuabilii de pe raza administrativ teritorial� a ora�ului Târgu-Neam�  pentru perioada st�rii 
de urgen�� decretate în anul 2020. 

Art.2 Se aprob� scutirea de la plata taxei lunare pe cl�diri, datorat� bugetului local de c�tre 
contribuabilii de pe raza administrativ teritorial� a ora�ului Târgu-Neam�  pentru perioada st�rii de urgen�� 
decretate în anul 2020. 

Art.3 Se aprob� Procedura de acordare a facilit��ilor la plat� descrise la art. 1 �i art. 2,  prev�zut� 
în Anexa care face parte integrant� din prezenta hot�râre �i se aplic� de la data adopt�rii prezentei pân� la 
data de 15.09.2020 inclusiv (data limit� de depunere a cererii sub sanc�iunea dec�derii). 

Art.4 Direc�ia Venituri Impozite �i Taxe va lua toate m�surile necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hot�râri. 

Art.5 Secretarul ora�ului Târgu-Neam� va asigura publicitatea �i comunicarea prezentei hot�râri 
persoanelor �i institu�iilor interesate. 
 

Ini�iator, 
 Primar 

      Vasilic� Harpa 
 

             Avizat pentru legalitate,  
               Secretar general UAT, 
                    jr. Isabela Sabin 

 
 
CG/CG 
Ex.  
Ds. _____ 

REPARTIZAT LA :  
Comisiile Consiliului Local nr. 1,2,3 
Direc�ia Venituri Impozite �i Taxe 
 
Data depunere avize/rapoarte: __________________  
 
           Primar,                                            Secretar general, 
      Harpa Vasilic�                                      jr. Sabin Isabela 

 



PRIMARIA ORASULUI  TÂRGU-NEAM�                                           APROB 
                                                                                                                   PRIMAR 
DIRECTIA–VENITURI- IMPOZITE SI TAXE                          VASILICA   HARPA  
 
Nr. V7676 din 16.06.2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la 

Proiectul de hot�râre  

privind acordarea unor facilit��i la plata impozitului pe cl�diri sau a taxei lunare pe cl�diri 
 
 

Având în vedere: 
 

- prevederile O.U.G. nr. 69/2020 privind instituirea unor facilit��i fiscale, care 
confer�, potrivit prevederilor art. V, posibilitatea Consiliului Local de a adopta  hot�râri 
privind: 

”a) reducerea impozitului anual pe cl�diri cu o cot� de pân� la 50%, pentru cl�dirile 

nereziden�iale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru 

activitatea economic� proprie a acestora sau date în folosin�� printr-un contract de 

închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desf��urarea unor activit��i 

economice c�tre alte persoane fizice sau juridice, dup� caz, dac� în perioada pentru care s-a 

instituit starea de urgen��, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, 

proprietarii sau utilizatorii cl�dirilor au fost obliga�i, potrivit legii, s� î�i întrerup� total 

activitatea economic� sau de�in certificatul pentru situa�ii de urgen�� emis de Ministerul 

Economiei, Energiei �i Mediului de Afaceri prin care se certific� întreruperea par�ial� a 

activit��ii economice; 

b) scutirea de la plata taxei lunare pe cl�diri datorate de c�tre concesionari, locatari, 

titularii dreptului de administrare sau de folosin�� a unei cl�diri proprietatea public� sau 

privat� a statului ori a unit��ilor administrativ-teritoriale, dup� caz, dac�, în perioada pentru 

care s-a instituit starea de urgen�� ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-

CoV-2, utilizatorii cl�dirilor au fost obliga�i, potrivit legii, s� î�i întrerup� total activitatea 

economic�.” 
 �inând cont c� prin instituirea st�rii de urgen�� au fost luate m�suri care au afectat 

activitatea întreprinderilor mici �i mijlocii - persoane fizice întreprinz�tori �i societ��i de 
dimensiuni reduse 

Având în vedere c� termenul de adoptare a hot�rârii este 14.08.2020, 
Tinând seama de interesul general de sus�inere a cre�terii economice prin sprijinirea 

contribuabililor afla�i în dificultate �i pentru maximizarea încas�rilor bugetare, 
Conform art. 136 din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, v� supun spre dezbatere 
�i aprobare, Proiectul de hot�râre pentru privind acordarea unor facilit��i la plata 

impozitului pe cl�diri sau a taxei lunare pe cl�diri 
 
 

Director executiv, 
Gabriel Curc� 

 



PRIMARIA ORASULUI  TÂRGU-NEAM�                                                    
DIRECTIA –VENITURI- IMPOZITE SI TAXE                          
 
Nr.  V7675 din 16.06.2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la 
 

Proiectul de hot�râre privind acordarea unor facilit��i la plata impozitului pe cl�diri sau a 

taxei lunare pe cl�diri  
 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 69/2020 privind instituirea unor facilit��i 
fiscale, care confer�, potrivit prevederilor art. V, posibilitatea Consiliului Local de a adopta  
hot�râri privind: 
a) reducerea impozitului anual pe cl�diri cu o cot� de pân� la 50%, pentru cl�dirile 

nereziden�iale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru 

activitatea economic� proprie a acestora sau date în folosin�� printr-un contract de 

închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desf��urarea unor activit��i 

economice c�tre alte persoane fizice sau juridice, dup� caz, dac� în perioada pentru care s-a 

instituit starea de urgen��, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, 

proprietarii sau utilizatorii cl�dirilor au fost obliga�i, potrivit legii, s� î�i întrerup� total 

activitatea economic� sau de�in certificatul pentru situa�ii de urgen�� emis de Ministerul 

Economiei, Energiei �i Mediului de Afaceri prin care se certific� întreruperea par�ial� a 

activit��ii economice; 

b) scutirea de la plata taxei lunare pe cl�diri datorate de c�tre concesionari, locatari, 

titularii dreptului de administrare sau de folosin�� a unei cl�diri proprietatea public� sau 

privat� a statului ori a unit��ilor administrativ-teritoriale, dup� caz, dac�, în perioada pentru 

care s-a instituit starea de urgen�� ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-

CoV-2, utilizatorii cl�dirilor au fost obliga�i, potrivit legii, s� î�i întrerup� total activitatea 

economic�. 

�inând cont c� prin instituirea st�rii de urgen�� au fost luate m�suri care au afectat 
activitatea întreprinderilor mici �i mijlocii - persoane fizice întreprinz�tori �i societ��i de 
dimensiuni reduse 

Tinând seama de interesul general de sus�inere a cre�terii economice prin sprijinirea 
contribuabililor afla�i în dificultate �i pentru maximizarea încas�rilor bugetare, 

Având în vedere c� termenul de adoptare a hot�rârii este 14.08.2020, 
Conform art. 136 din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, v� supun spre 

dezbatere �i aprobare, Proiectul de hot�râre pentru privind acordarea unor facilit��i la plata 

impozitului pe cl�diri sau a taxei lunare pe cl�diri 
 
 

Ini�iator 
Primarul Ora�ului Târgu-Neam�, 

Vasilic� Harpa 
 


