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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA POIANA CAMPINA 

CONSILIUL  LOCAL                                       

                    

                                          

H O T A R A R E 

privind  acordarea  unor facilitati la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe 

cladiri  pentru durata starii de urgenta decretata in anul 2020 , in cazul  contribuabililor  

platitori de impozit pe cladiri / taxa pe cladiri  

 

                Avand in vedere  Referatul de aprobare nr. 6769 / 10.07.2020 al  dlui Primar al comunei  

Poiana Campina – Ioan  Alin Moldoveanu , Raportul de specialitate  nr. 6770 / 10.07.2020   

intocmit de  dna Elena Valentina Bohiltea - inspector – Compartiment Buget, Finante, Contabilitate, 

Impozite si Taxe Locale  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  

Campina, Raportul de specialitate nr. 6771 / 10.07.2020  intocmit de  dna Ioana Roxana Marinescu 

- consilier juridic – Compartimentul Juridic , Relatii cu Publicul , Resurse Umane, Relatia cu 

Consiliul Local, Monitorizare Proceduri Administrative  din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Poiana  Campina, Avizul nr. 7077 /20.07.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1 

din cadrul  Consiliului local al comunei Poiana Campina si Avizul de legalitate nr. 6772 / 

10.07.2020 al Secretarului general al  comunei Poiana Campina; 

   Tinand seama de prevederile  art. 462 din Legea nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal , cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

   In conformitate  cu prevederile art. V din O.U.G nr. 69/2020 – pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum si pentru  instituirea  unor masuri 

fiscale ; 

              In temeiul art. 129 alin (2) , litera “b” , alin (4) , litera “c”, art.139  alin (3) , litera”c” si 

art.196 alin (1) litera “a” din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificarile si  

completarile ulterioare. 

 

 

Consiliul local  al comunei  Poiana Campina adopta prezenta hotarare : 

 

 

              Art. 1 Alin (1) Se aproba acordarea  unor facilitati   pentru durata starii de urgenta 

decretata in anul 2020 , in cazul contribuabililor  platitori de impozit pe cladiri / taxa pe cladiri , 

dupa cum urmeaza : 

 

     a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 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, 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; 

 

 

 



Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016  pentru protectia persoanelor fizice in ceea 
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoanele carora li 

se adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter 

personal in conditiile prevazute de regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod 
Civil. 

 

 

 

          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 ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost 

obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică. 

 

 Alin (2) Facilitatile mentionate la alin (1) se vor acorda in masura indeplinirii conditiilor 

prevazute de legislatia in vigoare  

  

 

              Art.2 Primarul comunei Poiana Campina si Compartimentul Buget, Finante, Contabilitate,  

Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de specialitate al acestuia vor aduce la indeplinire  

prevederile prezentei hotarari.  

 

 

              Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata  Institutiei Prefectului Judetului Prahova prin 

grija Secretarului general al   comunei   Poiana Campina si celorlalte  autoritati , institutii publice si 

persoane interesate de Compartimentul Buget , Finante , Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din 

cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei   Poiana Campina , acest compartiment 

urmand a asigura si publicitatea prezentei hotarari . 

 

 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

  Elena Secara 

 

Poiana Campina 23.07.2020 
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                                                                                                CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                  SECRETAR   GENERAL   AL COMUNEI, 

             Simona Ionela Onea 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


