
 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.12 

DIN 27.11.2020 
Privind acordarea unor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local 

pe durata stării de alertă înstituită în anul 2020 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 
24.11.2020. 
Având în vedere: 

- Inițiativa Primarului comunei Șimand, d-nul Dema Florin-Liviu, exprimată în referatul de 
aprobare înregistrat cu nr.5326/17.11.2020; 

- Raportul de specialitate al d-nei Chiș Codruța-Rodica, inspector birou financiar-contabil 
înregistrat cu nr.5327/17.11.2020;  

- prevederile art. 15 din O.U.G. nr. 181/2020, privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor 
termene;  

- faptul că prin instituirea stării de alertă a fost întreruptă total activitatea unor categorii de 
contribuabili, fapt care a generat o reducere drastică a veniturilor acestora;  

- prin acordarea reducerii/scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru durata stării de 
alertă reprezintă un sprijin acordat contribuabililor a căror activitate a fost întreruptă 
total, evitând astfel unele blocaje în activitatea viitoare a acestora, precum și în 
îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local; 

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) din O.U.G. nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- votul „pentru” a 11 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 11 consilieri.   
În temeiul art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

   HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.1. - Pe durata stării de alertă instituită pentru anul 2020, se aprobă reducerea cu 
50% a impozitului pe clădiri pentru clădirile nerezidențiale, în cazul contribuabililor care au fost 
obligați, conform legii, în perioada pentru care s-a instituit starea de alertă, să își întrerupă total 
activitatea economică, potrivit procedurii stabilite în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

ART. 2. – Pe durata stării de alertă instituită pentru anul 2020, se aprobă scutirea de la 
plata taxei pe clădiri în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, în perioada 
pentru care s-a instituit starea de alertă, să își întrerupă total activitatea economică, potrivit 
procedurii stabilite în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei  
comunei Şimand prin biroul financiar-contabil şi se comunică cu:  

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
 

     Preşedinte de şedinţă,                Avizat de legalitate, 
       Sodinca Iustin-Constantinescu                          Secretar general,  
                        Brîndaş Lavinia 
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