
 

 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                    PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6       
S.T. 374/22.07.2020                                                                  

                                                                                               
HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi 

pentru instituirea unor măsuri fiscale 
 

 
Văzând Raportul de specialitate nr. 203601/21.07.2020 al Direcţiei Generale de Impozite 

și Taxe Locale Sector 6  şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local      
Sector 6; 

Ținând seama de prevederile: 
 O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;  
 Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare;  
 Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare;  
 H.C.G.M.B. nr. 218/2020 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 

municipiului București referitor la posibilitatea acordării unor facilități; 
 Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României și  

Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emise de 
Preşedintele României;  

În temeiul art. 129 alin. 4 lit. c) și art. 139 alin. 3 lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6   
 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă pentru durata stării de urgenţă, conform Decretului nr. 195/2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României și a Decretului nr. 240/2020 privind 
prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emise de Preşedintele României (60 de zile 
din 366 de zile), reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 17%, 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 sau prin alt tip 
de contract care nu implică cedarea folosinței cu titlu gratuit, pentru desfăşurarea unor activităţi 
economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a 
instituit starea de urgenţă, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să 
îşi întrerupă total activitatea economică, conform procedurii din Anexa 1A, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă pentru durata stării de urgenţă, conform Decretului nr. 195/2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României și a Decretului nr. 240/2020 privind 
prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emise de Preşedintele României (60 de zile 
din 366 de zile), reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 10%, 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 sau prin alt tip 
de contract care nu implică cedarea folosinței cu titlu gratuit, pentru desfăşurarea unor activităţi 
economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă pentru perioada în care s-a 
instituit starea de urgenţă, proprietarii sau utilizatorii clădirilor deţin certificatul pentru situaţii de 
urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică 
întreruperea parţială a activităţii economice, conform procedurii din Anexa 1A, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



 

 

Art. 3. Se aprobă pentru durata stării de urgenţă, conform Decretului nr. 195/2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României și a Decretului nr. 240/2020 privind 
prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emise de Preşedintele României (60 de zile 
din 366 de zile), scutirea de la plata taxei pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, 
titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a 
statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă în perioada pentru care s-a 
instituit starea de urgenţă, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total 
activitatea economică, conform procedurii din Anexa 1B, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art. 4. Se aprobă pentru durata stării de urgenţă, conform Decretului nr. 195/2020 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul Romaniei și a Decretului nr. 240/2020 privind 
prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României (60 de zile din 366 de zile) scutirea de la 
plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice prevăzute în Anexa 2a pct. 3.10 - 3.17 
și pct. 3.19 din H.C.G.M.B. nr. 244/2019, datorate de către persoanele fizice sau juridice ce 
utilizează domeniul public în baza unui act încheiat cu instituția care administrează terenul, dacă 
în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, utilizatorii suprafeţelor de teren au fost 
obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică, conform procedurii din              
Anexa 1C, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 5. Se aprobă anularea accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la   
31 martie 2020 datorate bugetului local, conform procedurii din Anexa 1D, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Se aprobă Procedurile prevăzute în Anexele 1A, 1B, 1C și 1D și Decizia de 
anulare a facilității fiscale, prevăzută în Anexa 1E, anexe ce fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcţia Generală de Impozite și Taxe Locale                
Sector 6, vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 
 
 
 

 PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)   
                        din O.U.G. nr. 57/2019                                        
                                                                                                    Secretarul General al Sectorului 6, 
 

                              Demirel Spiridon  

             

 

                                                                                                                        

Nr.: 
Data: 

 
 
 
 

 



 

 

 

         

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
REFERAT DE APROBARE  

 

 
 
 Prin Raportul de specialitate nr. 203601/21.07.2020, întocmit de Direcția 

Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6, se propune acordarea unor facilități 

fiscale la plata impozitului pe clădiri, a taxei pe clădiri, a taxelor pentru utilizarea 

temporară a locurilor publice și a accesoriilor aferente obligațiilor fiscale. 

 O astfel de măsură vine în sprijinul contribuabililor, având în vedere că prin 

instituirea stării de urgență decretate în anul 2020, au fost luate măsuri care au 

afectat activitatea economică a persoanelor juridice și a persoanelor fizice care 

desfășoară acțivități economice în mod independent. 

 De asemenea, în contextual dificultăților financiare cu care se confruntă 

contribuabilii afectați direct sau indirect de SARS-CoV 2, o astfel de măsură este 

necesară pentru evitarea unor blocaje în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor 

de plată, precum și pentru evitarea acumularii unor obligații accesorii.  

 Apreciind ca fiind oportună o astfel de hotărâre, propun spre dezbatere si 

aprobare, Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind acordarea unor 

facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri 

fiscale. 

 

 
 
 

PRIMAR, 

 
Gabriel Mutu 

 
 

 
 
 

 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 
facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 



 

 
                 SECTORUL 6 AL MUNCIPIULUI BUCUREŞTI                  

                           DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI 
                                      TAXE LOCALE SECTOR 6             
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale 
 

 
Având în vedere:  
I. capitolul I, art. V. “Acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau 

a taxei lunare pe clădiri” din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, potrivit 
caruia:  

(1) Pentru durata stării de urgenţă conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea 
stării de urgenţă pe teritoriul României, completat cu Decretul nr. 240/2020 privind 
prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emise de Preşedintele României, în cazul 
contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 
227/2015, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind:  

a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 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, 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 și 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, utilizatorii clădirilor au fost 
obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.”  
II. capitolul I, art. VI “Acordarea unor facilităţi la plata taxei şi a chiriei datorate 

pentru ocuparea domeniului public” din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, în 
cuprinsul căruia: 

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la 
data de 31 august 2020, calculul, respectiv plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea 
domeniului public cu panouri publicitare, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea 
185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată, în cazul 
contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participaţie existente, se va efectua 
numai pentru panourile decorate cu reclamă comercială, proporţional cu perioada de timp în 
care respectivele panouri au fost efectiv decorate.”  

(2) Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, consiliile locale, respectiv 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 
2020 privind scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către 
utilizatorii suprafeţelor care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea 

 

 

 



                                                              
 

economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, 
Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii 
economice.  

(3) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale competente adoptă 
hotărâri de acordare a scutirii de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice, 
pentru a beneficia de prevederile alin. (2), utilizatorii au obligaţia că până la data de 15 
septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de 
competenţă se află suprafaţa o cerere de acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria 
răspundere împreună cu documente justificative, după caz”;  

III. capitolul II, “Anularea unor obligații accesorii” art. XVII “Anularea accesoriilor 
în cazul obligaţilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale”, 
portivit căruia: 

(1) În cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate 
bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile administrativ-
teritoriale, opţional, cu condiţia ca aplicarea acestor prevederi să fie stabilită prin hotărâre a 
consiliului local. 

(2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi procedura de acordare 
a anulării accesoriilor. 

IV. H.C.G.M.B. 218/2020 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului București referitor la acordarea unor facilități; 

V. hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, precum și 
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României decretate potrivit legii;  

VI. necesitatea susţinerii resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât şi ale 
statului pentru asigurarea cheltuielilor, precum și faptul că în perioada stării de urgenţă 
mediul de afaceri s-a confruntat cu o diminuare semnificativă de lichidităţi financiare, ceea ce 
conduce la dificultatea acestora în a se conforma voluntar la plată;  

VII. necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul 
general consolidat care ar putea conduce la declanşarea procedurilor de insolvenţă, 
necesitatea acordării unor şanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri 
viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, și evitarea deschiderii procedurilor de 
insolvenţă care din perspectiva recuperării creanţelor bugetare sunt ineficiente,  

                                                        Propunem: 
1. Reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 17%, pentru durata stării 

de urgenţă conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României și a Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României, emise de Preşedintele României (60 de zile din 366 de zile), 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 
sau prin alt tip de contract care nu implică cedarea folosinței cu titlu gratuit, pentru 
desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă 
în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au 
fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică, conform procedurii 
din ANEXA 1A.  

 
2. Reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 10%, pentru durata stării 

de urgenţă conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României și a Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României, emise de Preşedintele României (60 de zile din 366 de zile), 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 
sau prin alt tip de contract care nu implică cedarea folosinței cu titlu gratuit, pentru 
desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă 
pentru perioada în care s-a  instituit starea de urgenţă, proprietarii sau utilizatorii clădirilor, 
deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice, 
conform procedurii din ANEXA 1A. 

 
3. Scutirea de la plata taxei pe clădiri, pentru durata stării de urgenţă 

conform Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României și 
a Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emise 
de Preşedintele României (60 de zile din 366 de zile), 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, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi 

întrerupă total activitatea economică, conform procedurii din ANEXA 1B.  
 
4. Scutirea, pentru durata stării de urgenţă conform Decretului nr. 195/2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României și a Decretului nr. 240/2020 privind 
prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emise de Preşedintele României (60 de 
zile din 366 de zile), de la plată a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
prevăzute în anexa 2a, pct. 3.10 - 3.17 și pct. 3.19 din H.C.G.M.B. 244/2019, datorate de 
către persoanele fizice sau juridice ce utilizează domeniul public în baza unui act încheiat cu 
instituția care administrează terenul, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de 
urgenţă, utilizatorii suprafeţelor de teren au fost obligaţi , potrivit legii , să îşi întrerupă total 

activitatea economică, conform procedurii din ANEXA 1C. 
 
5. Anularea accesoriilor pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 

martie 2020 datorate bugetului local, conform procedurii din ANEXA 1D. 
 
 
 
                                              DIRECTOR GENERAL, 
 
                                           VĂIDEANU ALIN MIHAI 

 
 

 


