
 
MUNICIPIUL CRAIOVA       
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA     
         PROIECT  
 

HOTĂRÂREA NR.______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.473/2019 referitoare la stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, 
pentru anul 2020   

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.03.2020; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.51241/2020, raportul nr.51332/2020 al 

Direcţiei Impozite și Taxe şi raportul de avizare nr.51405/2020 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialiateşi Contencios Administrativ  prin care se propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.473/2019 referitoare la stabilirea 
şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2020; 

În conformitate cu  prevederile art.V din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare şi Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborate cu alin.4 lit.c, art.139 alin.3 lit.c, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea art.12, art.13 şi art.14 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.473/2019, şi vor avea următorul conţinut: 
„Art.12.Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%, pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la 
data de 30 iunie 2020. 
Art.13. Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%, pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data 
de 30 iunie 2020. 
Art.14. Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%, pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 30 iunie 2020.” 

 Art.2.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR,       AVIZAT, 
                 PRIMAR, 
            Mihail GENOIU 

 

        SECRETAR GENERAL, 
         Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE 
NR.  51241/23.03.2020 

                   Se aproba,  
        PRIMAR  

  Mihail Genoiu 
 

 
 REFERAT DE APROBARE 

 a modificării Hotărârii Consiliului Local  nr.473/2019 privind stabilirea şi 

aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2020 

 
Ținând cont de faptul că Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare, prevede termene pentru plata impozitului pe clădiri şi teren, 
respectiv a impozitului pe mijloacele de transport până la data de 31 martie a fiecărui an, 
pentru evitarea aglomerărilor de la sediile organelor fiscale locale care pot genera 
răspândirea COVID-19, s-a aprobat potrivit art. V din OUG 29/2020 privind unele 
măsuri economice şi fiscal-bugetare prorogarea termenului de plată la 30 iunie 2020. 

Astfel, potrivit art. V: ”(1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 
462 alin. (1), art. 467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv. 
(2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) 
şi art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru acordarea bonificaţiei stabilite de consiliul local, se prorogă 
până la data de 30 iunie inclusiv.” 

Faţă de cele prezentate, se supune analizei şi aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Local  nr.473/2019 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru 

anul 2020. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV,            Șef serviciu C.I.C.P.J., 
ELENA BONESCU              Emil Gavriloiu 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                 APROBAT, 
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE          PRIMAR, 
NR. 51332/23.03.2020                                      Mihail Genoiu 
                            
   
                              AVIZAT, 
                              VICEPRIMAR 
                                                                          Adrian Cosman 
 

RAPORT 
privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre privind modificarea 

 Hotărârii Consiliului Local  nr.473/2019 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, 
pentru anul 2020 

 
Ținând cont de faptul că Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede termene pentru plata impozitului pe clădiri şi teren, respectiv a 
impozitului pe mijloacele de transport până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru evitarea 
aglomerărilor de la sediile organelor fiscale locale care pot genera răspândirea COVID-19, potrivit art. 
V din OUG 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare s-a aprobat prorogarea 
termenului de plată la 30 iunie 2020. 

Astfel, potrivit art. V: ”(1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 
alin. (1), art. 467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv. 
(2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 
472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru acordarea bonificaţiei stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.” 
 Având în vedere că în Hotărârea Consiliului Local nr.473 privind stabilirea şi aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2020, la art.12, art.13 și art.14 este prevăzut termenul de 31 
martie 2020, pentru acordarea bonificației de 10 % pentru plata cu anticipație, se impune modificarea 
în mod corespunzător a termenului așa cum prevede alin.(2) al art. V din OUG 29/2020 privind unele 
măsuri economice şi fiscal-bugetare. 

Faţă de cele prezentate, în temeiul: 
-  art.129 alin.2 lit.b coroborate cu alin.4 lit.c, art.139 alin.3 lit.c, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 

lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- art. V din OUG 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, 
se propune spre analiză și aprobare a Consiliului Local al Municipiului Craiova modificarea 

art.12, art.13 și art.14 din Hotărârea Consiliului Local nr.473 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor 
şi taxelor locale, pentru anul 2020, care vor avea următorul cuprins: 
”Art.12.Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe 
clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 30 iunie 2020. 
Art.13. Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, 
datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 30 iunie 2020. 
Art.14. Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe 
mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 30 iunie 2020.” 
 
DIRECTOR EXECUTIV,           ŞEF SERVICIU C.I.C.P.J. 
Elena Bonescu          Emil Gavriloiu 
            
                        
        
         Întocmit, 
                                                    Insp. Patuschinsky Monica  
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