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ROMANIA

JUDETUL COVASNA

coMUNA eAlnnr
CONSILIUL LOCAL

HoTARAREA NR.46l2020
privind modificarea HCL nr. 39 din 31 iulie 2020 privind acordarea unor facilit[Ji la plata impozitului

anual pe cl6diri sau taxei lunare pe cl6diri, in
anul2020 pentru activit6file intrerupte pe perioada stdrii de urgenfd

Consiliul Local al comunei B[fani , intrunit in gedinla ordinar[ din luna SEPTEMBRIE 2020;
Luand in dezbatere proiectul de hotbr6re privind modificarea HCL nr. 39 din 3l iulie 2020 privind

acordarea unor facilitdti la plata impozitului anual pe clddiri sau taxei lunare pe clddiri, in
anul 2020 pentru activitdtile intrerupte pe perioada stdrii de urgenJd impreun[ cu referatul de aprobare iniliat
de domnul primar prin care solicitd reanalizarea Hotardrii nr. 3912020 ;

AvAnd in vedere raportul de specialitate al secretarului general al comunei gi avizul consultative al

Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriulu, proteclia mediului, turism, juridic gi de disciplind;
- Tinand seama de dispoziliile art. V din OUG nr. 69 din 14 mai2Q20 penlru modificarea gi completarea
legii nr.22712015 privind Codul ftscal, precum gi pentru instituirea unor mdsuri fiscale

Inbaza art. 58, 59 gi 6l din Legea nr.24 12000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea
actelor normative, republicatd cu modific[rile ulterioare

Intemeiulprevederilorart.I29alin(2)lit.,,c,,,alin(6)lit.,,c,,,art.I39 alin(3)lit.,,e,,qiart, 196alin
(1) lit.,,a,, din Ordonanfd de Urgenld nr. 5712019 privind Codul Administrativ, i. .i .

HOTARASTE:

Art.I. Se modificd art.l din Hotdrdrea nr. 39 I 2020 privind acordarea unor facilitd[i la plata
impozitului anual pe clddiri sau taxei lunare pe cl[diri, in
anul2020 pentru activitdlile intrerupte pe perioada stdrii de urgenf6, care va avea urmdtoarea cuprins:

,, Art.l. Se aprobd reducerea impozitului pe clddiri aferent anului 2020, pe durata stdrii de
urgenld decretatd, cu o cotd de 50% pentru clddirile nerezidenliale aflate tn proprietatea persoanek:,P'

fizice sau juridice folosite pentru activitatea economicd proprie a acestora sau date infolosinld printr-
un contract de tnchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru deffisurarea unor acfivittli'i
economice cdtre alte persoane fizice sau juridice, dupd caz, dacd in perioada pentru care s-a institttit
starea de urgenld, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirului SARS-CoV-2, proprietarii sau
utilizatorii clddirilor au fost obligali, potrivit legii, sd tSi tntrerupd total activitatea economicd sau
delin certfficatul pentru situa(ii de urgenld emis de Ministerul Economiei, energiei Si mediului de

afaceri prin care se certfficd fntreruperea parliald a activitdlii economice,,

Art.II. Se modificd punctul.1 aliniatul (2) din anexa nr.1 la Hotir[rea nr. 39 I 2020 privind acordarea
unor facilitdJi la plata impozitului anual pe clddiri sau taxei lunare pe cl6diri, in
anul2020 pentru activitdtile intrerupte pe perioada stdrii de urgenJd, care va avea urmdtoarea cuprins: "

,,(l) Prezenta procedurd se aplicd pe raza administrativ - teritoriald a comunei Bdfanf
adoptatd prin hotdrdre a consiliului local,, 
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Art.I[. Celelalte prevederi ale HCL nr.39131.07.2020 rdmdn neschimbate.
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Bdfani, 9 septembrie 2020

Secretar


