ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA OZUN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 46/2020
privind acordare unor facilități fiscale pentru persoanele fizice și juridice de pe raza
comunei Ozun, în conformitate cu prevederile OUG. nr. 69/2020
Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4967/02.06.2020 a Biroului financiar
contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4968/02.06.2020 al primarului comunei
Ozun dl. Lect. univ. dr. Ráduly István;
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Ozun;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 5/2020 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare,
precum și celeritatea cu care se impune reglementarea modului de acordare a unor facilități
fiscale;
Având în vedere prevederile OUG. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională din administrația publică, republicată;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 484 alin. (4) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), (2) lit. b, alin. (4) lit. c din OUG. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
ART. 1. – Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 20%, 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 urgențã emis de Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțialã a activității economice.
ART. 2. – Se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosințã 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 obligați, potrivit legii, să își
întrerupă total activitatea economică.
ART. 3. – Se aprobă scutirea pe perioada stării de urgență de la plata taxei pentru
utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați,
potrivit legii, să își 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.
ART. 4. – (1) Se aprobă anularea accesoriilor obligațiilor bugetare restante la data de
31.03.2020 în condițiile achitării tuturor obligațiilor bugetare principale restante, inclusiv
pentru anul în curs, până la data de 30.09.2020.
(2) Procedura de anulare a accesoriilor prevăzută la alin. (1), face obiectul anexei la
prezenta hotărâre.
ART. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul
comunei Ozun şi Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul
Primăriei comunei Ozun.
Ozun, la 19 iunie 2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LOKODI ANA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
BARTALIS FRUZSINA

Modul de difuzare:
- 1 ex. la dosarul hotărâri
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna
- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun.

