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PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ...
privind luare act de prevederile OUG 29/2020 privind masuri economice si fiscal- 
bugetare cu referire la prorogarea termenului de plata a impozitului pe clădiri, terenuri, 
auto si a bonificaţiei aferente, pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţa ....,
Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.9.952/23.03.2020 al Primarului municipiului Fagaras si raportul 
de specialitate nr. 9.952/23.03.2020 al Serviciului Venituri Bugetare,

- prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenta pe teritoriul
României ,

- prevederile OUG 29/2020 privind masuri econom ice si fiscal- bugetare
- art.4 din HCL 4/30.01.2019 privind aprobarea regulamentului serviciului public de 

salubrizare a municipiului Fagaras , precum si a regulamentului privind aplicarea taxei de salubritate
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv: comisia 

de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public si privat al 
municipiului, comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, comisia pentru servicii 
publice, pentru comerţ şi agricultură, comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, comisia pentru administraţia publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, 
precum şi Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

-luând in considerare prevederile art. 129, alin.2, lit.b si alin.4, lit.c din OUG 57/2019 
privind codul administrativ,

în temeiul art. 139, alin.l si ale art.196, alin. 1, lit.a din OUG 57/2019 privind codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art. unic. Consiliul local Fagaras ia act de prevederile art.V din OUG 29/2020 privind masuri 
economice si fiscal- bugetare, astfel :

- termenul de 31 martie 2020 inclusiv, prevăzut la art.462, alin. 1, art.467, alin. 1 si art.472, alin. 1 
din Legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare referitor la plata 
impozitului pe clădiri, teren, auto se proroga pana la data de 30 iunie 2020, inclusiv.

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV A C

jtsiinii

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040  268 213 020 

W eb: w w w.prim aria-fagaras.ro , Email: secrrta rin t@ prim aria -fagaras.ro

Nr. 9.952/23.03.2020

Raport de specialitate
la proiectul de hotarare prin care consiliul local Fagaras ia act de prevederile 

OUG 29/2020 privind masuri economice si fiscal- bugetare cu referire la 
prorogarea termenului de plata a impozitului pe clădiri, terenuri, auto pana la 
data de 30 iunie 2020

Vazand prevederile Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenta pe 
teritoriul României, pentru preintimpinarea extinderii epidemieei de coronavirus,

Ţinând seama ca la data de 31 martie 2020 expira primul termen de plata a impozitului 
pe clădiri, terenuri ,auto,

Având in vedere ca, prin masurile adoptate atat pe plan national , 
prin actele normative invocate mai sus, cat si pe plan local, s-au 
restrâns unele drepturi si libertăţi fundamentale, intre care se regăsesc 
dreptul la libera circulaţie si liberatea economica,

guvernul a adoptat OUG 29/2020 privind masuri economice si fiscal- 
bugetare, printre care se regăsesc si cele referitoare la prorogarea termenului 
de 31 martie 2020 prevăzut la art.462,alin.1, art.467, alin.l si art.472,alin.1 
din Legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare, cu referire la plata impozitului pe clădiri, teren, auto pana la data de 
30 iunie, inclusiv. Pana la aceeaşi data se proroga si termenul pentru 
acordarea bonificaţiei prevăzut la art.462,alin.2, art.467, alin.2 si art.472,alin.2 
din codul fiscal.

Ţinând seama de mai sus propunem adoptarea unui proiect de 
hotarare cu însuşirea masurilor adoptate prin OUG 29/2020 cu referire 
la prorogarea termenului de plata a impozitului pe clădiri, teren, auto 
pana la data de 30 iunie 2020.
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Referat de aprobare

a proiectului de hotarare prin care consiliul local Fagaras ia act de 
prevederile OUG 29/2020 privind masuri economice si fiscal- 
bugetare cu referire la prorogarea termenului de plata a impozitului 
pe clădiri, terenuri, auto pana la data de 30 iunie anul 2020

Având in vedere ca, prin masurile adoptate pe plan 
national, cu privire la preintimpinarea extinderii epidemiei 
de coronavirus, s-au restrâns unele drepturi si libertăţi 
fundamentale, intre care se regăsesc dreptul la libera 
circulaţie si liberatea economica, guvernul a adoptat OUG 
29/2020 privind masuri economice si fiscal- bugetare, printre care 
se regăsesc si cele referitoare la prorogarea termenului de 31 
martie 2020 prevăzut la art.462,alin.1, art.467, alin.l si 
art.472,alin.1 din Legea 227/2015 privind codul fiscal, cu 
modificările si completările ulterioare, cu referire la plata impozitului 
pe clădiri, teren, auto pana la data de 30 iunie, inclusiv.

Pana la aceeaşi data se proroga si termenul pentru acordarea 
bonificaţiei prevăzut la art.462,alin.2, art.467, alin.2 si 
art.472,alin.2 din codul fiscal.

Tînand seama de cele de mai sus aprob adoptarea unui 
proiect de hotarare cu insusirea masurilor adoptate prin OUG 
29/2020 cu referire la prorogatea termenului de plata a 
impozitului pe clădiri, teren, auto pana la data de 30 iunie 
2020.

Primar,

Gheorghe Sucaciu
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