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Prin HCL nr.391/26.11.2020, afost aprobată acor-darea unor facilită/ifiscale pentru anul2020, respectiv, re-ducerea impozituluianual pe clădiri cu ocotă de 25%, dato-rat bugetului local alMunicipiului Pitești,pentru clădirile ne-rezidenţiale, aflate înproprietatea persoa-nelor fizice sau juri-dice, folosite pentruactivitatea economi-că, dacă în perioadapentru care s-a insti-tuit starea de urgen-

ţă şi/sau alertă, caurmare a efectelorepidemiei coronavi-rusului SARS-CoV-2,proprietarii sau utili-zatorii clădirilor aufost obligaţi, potrivitlegii, să îşi întrerupătotal activitatea eco-nomicăsaudeţincer-tificatul pentru situa-ţii de urgenţă emisde Ministerul Econo-miei, Energiei şi Me-diului de Afaceri princare se certifică în-treruperea parţială aactivităţii economi-ce. De asemenea afostaprobatăscutirea

de la plata taxei luna-re pe clădiri, datora-tă bugetului local alMunicipiului Pitești,pentru anul 2020, decătre concesionari,locatari, titulari aidreptului de admi-nistrare sau de folo-sinţă a unei clădiriproprietate publicăsau privată a statuluiori a unităţilor admi-nistrativ-teritoriale,după caz, dacă, dinaceleași motive, utili-

zatorii clădirilor aufost obligaţi, potrivitlegii, să îşi întrerupătotal activitatea eco-nomică. Proceduraprivind facilită/ile fis-cale men/ionate seaplică până la datade 21 decembrie2020 inclusiv, datăpână la care se poatedepune cererea deacordare a reduceriiimpozitului pe clă-diri, precum și cere-readeacordareascu-

tirii taxei pe clădiri.
Unde se depun
cererileCererile împreunăcu documentele ne-cesaresepotdepune:

1. la comparti-
mentele de specia-
litate:în cazul persoane-lor fizice la:• Centrul de înca-sări situat în bule-vardul Republicii, nr.81, bl. G1;

• Centrul de înca-sări situat în bule-vardul Republicii, bl.214, parter (zonaGară Sud);• Centrul de înca-sări situat în bule-vardul 1 Decembrie1918, bl. M5a, parter(zona piaţă agroali-mentară Găvana II-III);• Centrul de înca-sări situat în stradaBradului(lângăŞcoa-la nr. 12, cartier Tri-vale);în cazul persoane-lor juridice la:• Centrul de înca-sări situat în bule-vardul Republicii, nr.81, bl. G1;
2. prin mijloace

electronice de
transmitere la dis-
tan&ă:a) fax la numărul:0248.21.21.66;b) poștă electroni-că la adresele deemail:primaria@pri-mariapitesti.ro, scipf@ p r i m a r i a p i -testi.ro (în cazul per-soanelor fizice)și scipj@primariapi-testi.ro (în cazul per-soanelor juridice).

3. prin interme-
diul serviciilor po-
ștale.

Zilnic creşte numărul deceselor la
pacienţi infectaţi!

Potrivit raportării de duminică, au
fost înregistrate 199 cazuri noi de

coronavirus. Au fost cu 6 mai multe faţă
de sâmbătă. Coeficientul infectărilor
cumulate la 14 zile, raportate la 1.000
de locuitori era ieri, de 3,81 în Argeş, în
uşoară creştere, faţă de ziua precedentă
când era de 3,72. Din nefericire, zilnic
sunt înregistrate decese la pacienţi
infectaţi cu Sars Co-V 2, numărul total al
deceselor înregistrate de la începutul
pandemiei fiind de 452, ultimele 3 fiind
raportate ieri şi 5 sâmbătă. M.S.Institu/ia Prefectului Argeș anunţa ieri căsitua/ia epidemiologică din jude/ se prezintăastfel: persoane aflate în carantină institu/io-nalizată: 0; persoane ieșite din carantină in-stitu/ionalizată: 1.498; persoane aflate în izo-lare/carantină (anchetă epidemiologică):4.228, dintre care 1.742 în carantină la do-miciliu și 2.486 în izolare; persoane ieșite dinizolare/carantină (anchetă epidemiologică):29.479; persoane internate în spital: 426(ieri 412); persoane internate la ATI: 43 (ieri41); persoane vindecate: 13.604 (ieri 13.476);persoane diagnosticate pozitiv: 16.542 (ieri16.343); cazuri nou confirmate, în ultimele 24de ore: 199 (ieri 193); persoane decedate dela începutul pandemiei: 452 (ieri 449).Coeficientul infectărilor cumulate la 14zile, raportate la 1.000 de locuitori era de 3,81în Argeş. Până ieri, 13 decembrie, pe terito-riul României, au fost confirmate 556.335 decazuri de persoane infectate cu noul corona-virus(COVID–19). 457.360depacien/iaufostdeclara/i vindeca/i. În urma testelor efectua-te la nivel na/ional, fa/ă de ultima raportare,au fost înregistrate 4.435 cazuri noi de per-soaneinfectatecuSARS–CoV–2(COVID–19),acestea fiind cazuri care nu au mai avut an-terior un test pozitiv.

Consiliul Local Piteşti a aprobat

Reducerea impozitului
pe clădiri
Având în vedere activităţile afectate de

pandemia de coronavirus, Consiliul
Local Piteşti a aprobat acordarea unor
facilităţi agenţilor economici şi
persoanelor fizice, respectiv, reducerea
impozitului pe clădiri. În plus cei care
aveau spaţii concesionate cu nu fi nevoiţi
să plătească taxa lunară pe clădiri. Vedeţi
din materialul următor cine beneficiază
de facilităţi şi ce trebuie făcut pentru a
obţine reducerile. Data limită de
depunere a documentelor este de 21
decembrie! M.Sandu


