
MUNICIPIUL CRAIOVA       
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                 
           
                       PROIECT 

                                  
             HOTĂRÂREA NR._____ 

privind instituirea unor măsuri fiscale 
 

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

25.06.2020; 
            Având în vedere referatele de aprobare nr.78574/2020 şi nr.88901/2020, raportul 
nr.80128/2020 al Direcţiei Impozite şi Taxe, raportul nr.88983/2020 al Direcției 
Patrimoniu şi rapoartele de avizare nr.80501/2020 și nr.88999/2020 ale Direcţiei Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune instituirea unor 
măsuri fiscale; 

 În conformitate cu prevederile Capitolului I, art.VI alin.2 și 3, Capitolului II, 
art.XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri fiscale; 

     În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.c şi alin.14, art. 139, alin.3, 
lit.c, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ; 

  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public 
al municipiului Craiova, de către utilizatorii suprafeţelor care au fost obligaţi să îşi 
întrerupă activitatea economică, pentru perioada de urgenţă decretată în anul 2020. 

Art.2. Se anulează accesoriile în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31.03.2020, datorate 
bugetului local al municipiului Craiova, conform procedurii prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 
Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 
Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Patrimoniu și 
Direcția Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,      SECRETAR GENERAL, 

            Mihail GENOIU      Nicoleta MIULESCU 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova                                                                         Se aprobă, 

Direcţia Patrimoniu                                                                                             PRIMAR 

Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                      Mihail GENOIU     

Nr.88901/23.06.2020            
                                     

 

 

        
Referat de aprobare  

la proiectul de hotărâre  privind completarea raportului nr. 80128/2020 privind propunerea 

de aprobare a proiectului de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor 

bugetare restante la data de 31.03.2020 datorate bugetului local al municipiului Craiova  
 

   
 În conformitate cu dispoziţiile art. VI alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri fiscale, pentru durata stării de urgenţă decretată în anul 2020, Consiliul Local al 
Municipiului Craiova poate adopta, până la data de 14 august 2020, hotărâri privind scutirea de la 
plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafeţelor care 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. 
 Conform art.VI, alin.(3) din O.U.G. nr.69/2020, în situaţia în care autorităţile administraţiei 
publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a scutirii de la plata taxei pentru utilizarea 
temporară a locurilor publice, pentru a beneficia de prevederile alin.(2), utilizatorii au obligaţia ca 
până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Organul fiscal local o cerere de 
acordare a scutirii însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, impreună cu documente 
justificative, după caz. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, în temeiul art. 129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 
lit.c şi alin.14, 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, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
Urgenţă nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  
este necesară şi  oportună promovarea proiectului de hotărâre privind completarea raportului nr. 
80128/2020 privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind anularea accesoriilor 
în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 datorate bugetului local al 
municipiului Craiova, cu scutirea pentru perioada de urgenţă decretată în anul 2020, de la plata 
taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Craiova, de către utilizatorii 
suprafeţelor care au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă activitatea economică. 
 
 
 
 
                                                        Director Executiv                                                          

                                                      Cristian Ionuţ Gâlea                                                 

                                                                                      
                            



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova                                                                         Se aprobă, 
Direcţia Patrimoniu                                                                                             PRIMAR 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                      Mihail GENOIU     
Nr.88983/23.06.2020            
                                            

RAPORT 
 privind completarea raportului nr. 80128/2020 privind propunerea de aprobare a proiectului de 

hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 
datorate bugetului local al municipiului Craiova  

 
  Luând în considerare evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru a încuraja şi susţine mediul de afaceri local şi pentru atenuarea 
impactului economic negativ asupra acestuia, Primăria Municipiului Craiova adoptă măsuri care să 
genereze efecte pozitive pe termen lung asupra dezvoltării economice a oraşului.  
  Prin Ordonanţa Militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc 
aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri a fost suspendată activitatea de servire 
şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, 
hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul 
locaţiei.  
 În conformitate cu dispoziţiile art. VI alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri fiscale, pentru durata stării de urgenţă decretată în anul 2020, Consiliul Local al Municipiului 
Craiova poate adopta, până la data de 14 august 2020, hotărâri privind scutirea de la plata taxei pentru 
utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafeţelor care 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. 
 Conform art.VI, alin.(3) din OUG nr.69/2020, în situaţia în care autorităţile administraţiei publice 
locale competente adoptă hotărâri de acordare a scutirii de la plata taxei pentru utilizarea temporară a 
locurilor publice, pentru a beneficia de prevederile alin.(2), utilizatorii au obligaţia ca până la data de 15 
septembrie 2020, inclusiv, să depună la Organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii însoţită de o 
declaraţie pe propria răspundere, impreună cu documente justificative, după caz. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, în temeiul art. 129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.c şi 
alin.14, 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, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 
69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în completarea 
raportului nr. 80128/2020 al Direcţiei Impozite şi Taxe privind propunerea de aprobare a proiectului de 
hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 datorate 
bugetului local al municipiului Craiova, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 
 - scutirea pentru perioada de urgenţă decretată în anul 2020, de la plata taxei pentru ocuparea 
temporară a domeniului public al Municipiului Craiova, de către utilizatorii suprafeţelor care au fost 
obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă activitatea economică. 
 
 
               Director Executiv                                                                       Şef Serviciu 
             Cristian Ionuţ Gâlea                                                                 Victor Costache                                                                                     
                       
      
             Întocmit, 
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