
 

  

                                                                                                                        

 

A N U N Ţ 
 

Primăria Oraşului Isaccea reia initiaţiva de a le oferi cetăţenilor din oraşul 

nostru facilităţi fiscale cu scopul de veni în sprijinul celor care au obligaţii de 

plată restante faţă de bugetul local, evitând astfel acumularea datoriilor. 

În acest scop, pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 69 din 14 

mai 2020, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din data de 

31.07.2020 prin care se aprobă: 

- Reducerea impozitului pe clădiri aferent anului 2020 cu o cotă de  

50% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 

sau juridice folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau 

date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip 

de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte 

persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a 

instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor pandemiei coronavirusului 

SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit 

legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul 

pentru situații de urgență emis de MINISTERUL ECONOMIEI, 

ENERGIEI și MEDIULUI DE AFACERI prin care se certifică 

întreruperea parțială a activității. 

- Scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către 

concesionari, locatari,  titularii dreptului de administrare sau de folosință a 

unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților 

administrativ teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a 

instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului 

SARS-CoV-2, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își 

întrerupă total activitatea economică. 

(1) Proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 

2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local al Oraşului Isaccea o cerere de 

acordare a reducerii , însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.  

 Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dipsoziţie zilnic, de luni până 

joi între orele 8,00–16,30 şi vineri între orele 8,00–14,00, la sediul Primăriei 

oraşului Isaccea, la nr. de tel. 0240/506600, sau pe adresa de e-mail - 

secretariatisaccea@gmail.com şi vă asigurăm de tot sprijinul nostru. 
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