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  H O T Ă R Â R E A    nr.   42 / 2020 

privind  prelungirea termenului de plată pentru impozitele și taxele locale, cu bonificație, până la 

data de 30.06.2020, inclusiv 

 

 

 Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

 Având în vedere proiectul de hotarare nr. 41/16.03.2020, referatul de aprobare al primarului 

oraşului Geoagiu nr. 42/16.03.2020   prin care se propune prelungirea termenului de plată pentru 

impozitele și taxele locale, cu bonificație, până la data de 30.06.2020, inclusiv, raportul Biroului 

Impozite si Taxa Locale nr. 42/16.03.2020,  precum si avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate nr. 2417/24.03.2020, nr. 2441/24.03.2020 si nr. 2463/ 24.03.2020;  

Având în vedere hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, precum 

şi instituirea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 

teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020; 

Tinând 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 a evita 

aglomerările de la sediul Biroului Impozite si taxe locale, care pot genera răspândirea COVID-19, 

este necesară prorogarea termenului de plată până la data de 30 iunie 2020. 

Retinand prevederile art. V  din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-

bugetare; 

În baza dispoziţiilor 129 alin. (1), alin. (2) lit. “b” si alin. (4) lit. “c” si art. 139 alin. (3)  din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de plată pentru impozitele și taxele locale, cu 

bonificație, până la data de 30.06.2020, inclusiv.  

Art. 2.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.  3.   Prezenta hotărâre se comunică :  

- Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara 

- Primarului oraşului Geoagiu 

- Biroului impozite și taxe locale. 

- Se aduce la cunoștință publică.  

 
Geoagiu, 25.03.2020 

  Preşedinte de  şedinţă                                                                  Contrasemnează Secretar General                                 

     Nyeste Iulia Elena                                                                                    jr. Cimpoeşu Maria 

 
 
 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 

 


