ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂREA NR. 69
privind modificarea articolului 2 și 3 la HCL nr. 67/30.06.2020 privind acordarea unor facilități
fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal
numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință extraordinară în data de 14 iulie 2020, având în
vedere:
- proiectul de hotărăre nr. 77 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare nr. 15451/01.07.2020 a
primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort SITL- Direcția economică întocmit sub numărul
7992/25.06.2020;
- HCL nr. 67/30.06.2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2020;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, art. XVII ;
- prevederile art. 22 și art. 185 alin.(6) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală cu
modificările și completările ulterioare; prevederile art. 2 alin.(1) lit. h) și Titlul IX din Legea 227/2015 privind
Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; Prevederile art. 139 alin.(2) din Constituția României (r) ;
- prevederile art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
- raportul de specialitate emis sub nr. 15453/01.07.2020 întocmit de compartimentul relatii publice și presă
privind îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională, art. 7 alin.(13) ; Aviz
Comisia A;

În temeiul prevederilor art. 129 (1), (2) lit. b alin.(4) lit c) , alin.(14), art. 139 alin.(3) lit. c)
art. 196 alin.(1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. I. (1) – Se modifică articolul 2 din HCL nr. 67/30.06.2020 și va avea următorul cuprins:
,, Se aprobă scutirea, pentru perioada stării de urgență, 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, parte
integrantă din prezentul act administrativ”
Art.II. (1) – Se modifică articolul 3 din HCL nr. 67/30.06.2020 și va avea următorul cuprins:
,, Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020
datorate bugetului local al Municipiului Medgidia.
(2) Se aprobă Procedura de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data
de 31 martie 2020, conform Anexei, parte integrantă din prezentul act administrativ. ”
Art. III. - Prezentul proiect de hotărâre împreună cu anexele sale se comunică Instituției
Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia și
Direcției Economice –SITL în vederea ducerii la indeplinire Medgidia precum și compartimentului
informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 18 voturi ,,pentru” din numărul de 18 consilieri prezenți la ședință (lipsește
dl Trifan A.R.) și un număr de 19 consilieri în funcție. Dif:1ex.Instituţia Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot.,1 primar, 1 ex SITL, Afisat –
CI Red 4 ex.

Medgidia 14 iulie 2020
Preşedinte de şedinţă
Consilier local Dna. Elena Florea

Contrasemneazã pentru legalitate
Secretar General Municipiu

Jr. Nesrin Geafar

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL
ANEXA la HOTÃRÂREA NR. 69
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Procedura privind scutirea de la plata taxei pe cladiri
1. Prezenta procedura se aplica pentru scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorate de catre
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietate
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 coronavirului SARS-CoV-2,
utilizatorii cladirii au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea;
2. 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 o cerere de acordare a scutirii,
insotita de o declaratie pe propria raspundere.
3. 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;
-adresa cladirii/cladirilor pentru care se solicita scutirea de la plata taxei;
4. In cazul in care persoanele fizice sau juridice 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.
5. Persoanele cu atributii in stabilirea impozitelor si taxelor locale din cadrul organului fiscal local vor
verifica cererea de scutire si declaratia pe propria raspundere in concordanta cu evidenta fiscala de la
rolul contribuabililor. Daca exista neclaritati in evidenta fiscala sau intre evidenta fiscala si declaratia
contribuabilului, organul fiscal va solicita lamuriri din partea contribuabilului. Contribuabilul are
obligatia de a prezenta organului fiscal clarificarile solicitate in termen de maxim 30 de zile dar nu mai
tarziu data limita de depunere si solutionare a cererilor de 15 septembrie 2020.
6. Organul fiscal local va emite deciziaprivind aprobarea/respingerea cererii de scutire ce va fi
comunicata contribuabilului. Impotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotarari se
poate formula contestatie potrivit art. 268-281 din Legea nr.207/2015, modificarile si completarile
ulterioare.
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Procedura de acordare a anularii accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31
martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Medgidia

1. Dispozitii generale
(1) Prezenta procedura se aplica tuturor contribuabililor persoane fizice, persoane juridice sau entitati
fara personalitate juridica care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligatii bugetare principale
restante administrate de organul fiscal local al municipiului Medgidia.
(2) Prin obligatii bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se intelege:
a) obligatii bugetare pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata pana la data de 31 martie
2020, inclusiv amenzi precum si obligatiile fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data
intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.29/2020 privind unele masuri economice si
fiscal-bugetare si data de 31 martie 2020 inclusiv;
b). diferentele de obligatii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate pana la data
de 31 martie 2020 inclusiv, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut la
art.156 alin.(1) din Legea nr.207/015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si diferentele de obligatii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pana la
data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal local prin decizie de impunere emisa si
comunicata pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ca urmare a unei inspectii
fiscale sau a verificarii situatiei fiscale personale;
c). obligatiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 martie 2020 inclusiv,
stabilite prin decizie de impunere emisa din oficiu de organul fiscal sau prin declaratie de impunere
depusa cu intarziere de catre contribuabil, in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data depunerii
cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
d). alte obligatii de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta
organului fiscal in vederea recuperarii la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum si obligatiile bugetare
principale stabilite de alte organe decat organele fiscale, aferente perioadei fiscale de pana la data de 31
martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2020 si data
depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
(3) Nu sunt considerate obligatii de plata restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:
a). obligatii bugetare pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii, la data
de 31 martie 2020 inclusiv;
b). obligatiile de plata stabilite in acte administrative a caror executare este suspendata in conditiile legii
la data de 31 martie 2020 inclusiv.

(4) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv si obligatiile de plata care, la aceasta
data, se afla in oricare dintre situatiile prevazute la alin.(3), iar ulterior acestei date, dar nu mai tarziu de
data de 15 decembrie 2020 inclusiv, inlesnirea la plata isi pierde valabilitatea sau, dupa caz, inceteaza
suspendarea executarii actului administrativ fiscale.
(5) Pentru obligatiile prevazute la alin.(3) lit b)., debitorii pot renunta la efectele suspendarii actului
administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea dobanzilor, penalitatilor si tuturor accesoriilor. In
acest caz, debitorii trebuie sa depuna o cerere de renuntare la efectele suspendarii actului administrativ
fiscal pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.
2. Obiectul si scopul procedurii
Este determinat de stimularea conformarii voluntare a contribuabililor la plata obligatiilor bugetare,
maximizarea incasarilor bugetare si diminuarea arieratelor la bugetul local, precum si de respectare a
egalitatii de tratament, respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de
acordare a facilitatilor fiscale.
3. Durata aplicarii procedurii
Prezenta procedura se aplica de la data intrarii in vigoare a hotararii pana la data de 15 decembrie 2020
inclusiv.
4. Conditiile de anulare a accesoriilor
Se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a). toate obligatiile bugetare principale, inclusiv amenzi restante la data de 31 martie 2020 inclusiv,
administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea
nr.207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a
accesoriilor inclusiv;
b). sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr.207/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligatiile
bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre
data de 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
c). debitorul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale: impozit/taxa cladiri, impozit/taxa teren, taxa firma,
taxa salubrizare dupa caz, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
d). debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod corespunzator a
conditiilor prevazute la lit. a)-c), dar nu mai tarziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub
sanctiunea decaderii.
5. Modalitatea de implementare a procedurii
Constribuabulii interesati pot depune o cerere de anulare a accesoriilor, pana cel tarziu la data de 15
decembrie 2020, dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor ptrevazute la punctul (4). Cererea se depune
la registratura deschisa la sediul organului fiscal Primaria Municipiului Medgidia – Impozite si Taxe
Locale.
In termen de 10 zile lucratoare salariatii cu atributii atat in stabilire cat si executare silita vor analiza
daca impozitele si taxele locale aflate in evidenta fiscala sunt stabilite in mod corect, daca contribuabilul

are depuse toate declaratiile fiscale, daca nu exista litigii sau sume pentru care s-a solicitat suspendarea
fie a unor decizii de impunere fie a executarii silite.
In cazul in care se constata neconcordante in evidentele fiscale contribuabilul este instiintat de indata
pentru a se prezenta la sediul organului fiscal local in vederea clarificarilor necesare. In acest caz
solutionarea cererii de anulare a accesoriilor va avea termen de 30 de zile.
In urma analizei efectuate, se va intocmi in comun de catre salariatii cu atributii de stabilire cat si de
executare silita persoane fizice sau juridice o decizie de acordare/neacordare a anularii accesoriilor.
Decizia se aproba la nivelul organului fiscal local de catre conducatorul acestuia, fara a fi necesara
aprobarea fiecarei cereri prin Hotarare de Consiliu Local.
Decizia se comunica contribuabililor cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr.207/2015 referitor
la comunicarea actelor admoinistrativ fiscale.
Decizia poate fi contestata de catre contribuabili la organul fiscal local potrivit art.267-281 din Legea
nr.207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de
anulare a accesoriilor face parte integranta din prezenta hotarare.
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MUNICIPIUL MEDGIDIA
DIRECTIA ECONOMICA – IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Str. Decebal, nr.35
Codul de Identificare fiscala: 4501456
Nr.
DECIZIE
privind aprobarea/respingerea cererii de anulare a accesoriilor
Avand in vedere:
- Cererea nr .........din data............. privind contribuabilul persoana fizica: Nume prenume
...........................................................,
domiciliul
............................................,
CNP
.....................................
persoana
jurica:
Denumirea
societatii
......................................................,
sediul
........................................, CIF ...................................
- Prevederile OG nr.69 din 14.05.2020 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,
precum si pentru instituirea unor masuri fiscale:
- Prevederile HCL nr. ................../.............................
Se aproba/respinge cererea de anulare a accesoriilor reprezentand:
Tip impozit/taxa
Accesorii (lei)

TOTAL
Anularea accesoriilor opereaza la data indeplinirii de catre contribuabil a obligatiilor de plata prevazute
la Anexa 3 pct.4, din HCL nr. ........../.................
Respingerea
cererii
este
motivata
de
............................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie conf. art. 270 din Legea
nr.207/2015, care se depune in termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
Director economic,
(nume, prenume, semnatura)

Serviciul Impozite si Taxe Locale,
(nume, prenume, semnatura)

Compartiment executari silite
(nume, prenume, semnatura)

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Contribuabil/Reprezentant/Imputernicit/....................................................................
CNP/CIF ........................................................., B.I./C.I/C.P.I seria ....... nr. ....................
Semnatura contribuabil ......................................................
Data ...../....../......... sau
Nr. si data confirmarii de primire
*Prezentul inscris contine date cu caracter personal personale ce intra sub protectia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate
carora li se adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si
folosi datele cu caracter personal in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679.
INTOCMIT,
Sef Serviciu Impozite si Taxe Locale
Curt-Veli Laura

