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                                                                HOTĂRÂREA NR. 33                                                    
                                                                     din 30.04.2020  

pentru modificarea art. 11 din Hotărârea Consiliului Local nr. 128  din 12 decembrie 2020 

                                                                 

  
Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în  şedinţă în data de 30 

aprilie 2020 prin mijloace electronice;  
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5530/2020 al Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, 
Raportul de specialitate nr. 5531/2020 al Direcţiei Economice şi Avizul Comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico-socială,  buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură a Consiliului Local; 
 În baza prevederilor Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de 
urgenţă pe teritoriul României, Decretului  Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea 
stării de urgenţă pe teritoriul României, art. V din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi 
fiscal-bugetare, 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 şi ale art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c  din  OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 139 alin. 3  lit. c și art. 196 alin. 2 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  
 

          HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.I. Articolul 11 din Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 12 decembrie 2019 privind 
stabilirea valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, taxelor 
speciale, precum şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi 
privat al oraşului Şimleu Silvaniei pentru anul fiscal 2020 se modifică după cum urmează:  

 

            ”Art.11. Pentru anul fiscal 2020 se acordă următoarele  facilităţi fiscale: 
                  (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren şi a impozitului pe clădiri datorate pe 
întregul an fiscal de către persoanele fizice care au restanţele achitate până la 30 iunie a anului 
fiscal, se acordă o bonificaţie  de 7%. 
                  (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren şi a impozitului pe clădiri datorate pe 
întregul an fiscal de către persoanele juridice care au restanţele achitate până la 30 iunie a anului 
fiscal, se acordă o bonificaţie  de 5 %. 
                  (3) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului asupra mijloacelor de transport  datorate pe 
întregul an fiscal de către persoanele fizice care au restanţele achitate până la 30 iunie a anului 
fiscal, se acordă o bonificaţie  de 7 %. 
      (4) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului asupra mijloacelor de transport  datorate pe 
întregul an fiscal de către persoanele juridice care au restanţele achitate până la 30 iunie a anului 
fiscal, se acordă o bonificaţie  de  5%.”       
 

 



 

 

 Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei şi Direcţia Economică. 
 

 Art.III. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul Primăriei şi se va publica  pe pagina web a 
oraşului.  
 

 Art.IV. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

            Art.V. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
               -Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
     -Prefectul Judeţului  Sălaj; 
     -Direcţia Economică;    
     -cetăţenii oraşului prin afişaj şi publicare pe pagina web a oraşului; 
     -dosar hotărâri.           
 
         

     
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                   LAZAR IOAN-RADU                                              SECRETAR GENERAL DELEGAT,  
                                             ALINA-MARIANA PETHO           
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


