ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂRÂRE
Privind instituirea unor facilități fiscale pentru durata stării de urgenţă decretate în anul
2020, în cazul contribuabililor de pe raza Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava,
plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă extraordinară în data de
15.06.2020,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.101 din
15.05.2020, în calitate de inițiator;
-Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, înregistrat sub nr.103 din
15.05.2020;
-Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico socială, buget, finanţe, administrare a
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, amenajarea
teritoriului şi urbanism, servicii şi comerţ, al Consiliului Local Dorna-Arini, înregistrat sub nr.115 din 15.06.2020;
-art. V, art. XVII din Ordonanța de Urgență nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
-prevederile TitluluiIX, cu privire la impozitele și taxele locale din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
-prevederile Legii nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare
-art. 7 şi art. 11 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,
În baza prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt ele
definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 133 alin.(1), art. 139 şi art. 196 alin. (1) lit. „a”, din Codul
Administrativ adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor de pe raza
Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava, plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava
acordă:
a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 20%, 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, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, 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 şi 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 UATC Dorna-Arini, după caz,
dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei corona virusului
SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.
Art. 2 (1) – Pentru a beneficia de prevederile art. 1 lit. a), proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la
data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la la Primăria Dorna-Arini, în a cărui rază teritorială de
competenţă se află clădirea, o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.
(2) - Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în
declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) vor menţiona fie întreruperea totală a activităţii economice
proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parţială a activităţii economice. Proprietarii care şi-au
întrerupt parţial activitatea anexează la cererea prevăzută la alin. (1) o copie a certificatului pentru situaţii de
urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
(3) În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor
activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, din
declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în
următoarele situaţii:
a) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă
de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de
urgenţă;
b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate,
ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi
întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică.
(4) Pentru încadrarea în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b) proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale
verifică dacă cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi
economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii
acestora la data de 14 mai 2020.
(5) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi
economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin. (1) vor anexa declaraţia pe propria
răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b), însoţită de
declaraţiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activităţii economice a acestora
şi/sau de certificatele pentru situaţii de urgenţă emise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în
cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt parţial activitatea economică, după caz.
(6) În cazul în care persoanele prevăzute la art. 1 lit. a) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru
anul 2020, integral/parţial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de
prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.
(7) pentru a beneficia de prevederile art. (1) lit. b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de
administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a UATC Dorna-Arini, au obligaţia ca
până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Primăria Dorna-Arini, în a cărei rază teritorială de
competenţă se află clădirea, o cerere de acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. În
declaraţia pe propria răspundere contribuabilii vor menţiona prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia
întreruperii totale a activităţii proprii, pe perioada instituirii stării de urgenţă.
(8) În cazul în care persoanele prevăzute la art. (1) lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru
perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a
dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările
ulterioare.
(9) În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile art. (1) lit. a), impozitul anual pe clădiri se
calculează prin aplicarea cotei de reducere şi a bonificaţiei de 10% prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr.

227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local,
asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.
Art.3 – Primarul Comunei Dorna Arini, prin Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice,
administrare patrimoniu va duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul general al comunei
o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului –Judeţul Suceava pentru control şi
legalitate.
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