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HOTĂRÂREA Nr.26

din 24 iunie 2020
privind acordarea de facilități la plata impozitului anual pentru durata stării de urgență în anul

2020 pe raza administrativ-teritorială a comunei RECEA

 Consiliul Local al Comunei Recea, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 24 iunie 2020;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, privind acordarea de facilități la plata impozitului

anual pentru durata stării de urgență în anul 2020 pe raza administrativ-teritorială a comunei RECEA, referatul de
aprobare al primarului comunei Recea, în calitate de inițiator și al biroului financiar-contabil, avizul secretarului
general al comunei și avizul comisiei de specialitate nr.1;

În conformitate cu prevederile:
a) art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2)  din Constituţia României, republicată;
b) art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,

ratificată prin Legea nr.199/1997;
c) art.V din Ordonanța nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul

fiscal, precum si pentru instituirea unor măsuri fiscale;
d) Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020;
e) Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, modificată şi completată;

             f) Legii nr 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul art. 129, 133 alin.2, 139 şi 19 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul

administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,

ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1. - Se aprobă instituirea de facilități la plata impozitului anual pentru durata stării de urgență în anul
2020 pe raza administrativ-teritorială a comunei RECEA, după cum urmează:

a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cota de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în
proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în
folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități
economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de
urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au
fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de
urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială
a activității economice;

 b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de
administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-
teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei
coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligati, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea
economică.

Art.2. - Acordarea facilităților fiscale cuprinse în art.1 se fac pe baza de cerere, care se va depune până la
15 septembrie 2020,  la care se vor anexa actele necesare aprobării acestor facilități, conform prevederilor legale
și dovada achitării impozitelor și taxelor pe anul 2019;

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului -  judeţul Maramureş, Biroul  financiar-
contabil,  Primarului  şi secretarului comunei Recea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
                       Dorin-Cosmin-Dumitru LUCACI                                         Contrasemnează

                                                                                                       Secretar General,
Maria PETRUȘ

Recea la 24 iunie 2020
 Consilieri total – 15, Nr. consilieri prezenți – 15
 Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru
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