
Anexa nr.5 la HCL nr._________ 

 

 

 Procedura de acordare a facilitatilor fiscale unor categorii de 

persoane fizice prevazute la art.286 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind 

Codul Fiscal. 

 

 

 

  Art.1 Pentru anul fiscal 2013 beneficiaza de scutire in proportie de 

100% de la plata impozitului pe cladire datorat pentru locuinta de domiciliu si 

terenul aferent acesteia,in conditiile prezentei hotarari, urmatoarele categorii de 

persoane : 

 

a.) persoanele fizice ale caror venituri pe familie (soţ,soţie,copii 

minori,copii aflati intr-o forma de scolarizare in intretinerea 

parintilor),constau in exclusivitate din pensie si sunt sub nivelul 

ajutorului social reglementat de Legea nr.416/2001. 

b.) Persoanele fizice ale caror venituri lunare pe familie (soţ, soţie, copii 

minori,copii aflati intr-o forma de scolarizare in intretinerea parintilor), 

constau in exclusivitate din ajutorul social. 

 

Art.2.Scutirea de impozite se acorda numai pentru locuinta de 

domiciliu si terenul aferent acesteia,pe baza de cerere,proportional cu 

perioada ramasa pana la sfarsitul anului,scutirea operand cu data de 

intai a lunii urmatoare celei in care o persoana depune documentele 

justificative in vederea scutirii si proportional cu cota de proprietate 

apartinand acesteia. 

 

  Art.3.Cererea va cuprinde : 

- elemente de identificare ale solicitantului 

- elemente de identificare a bunurilor impozabile pentru care se 

solicita scutirea 

- natura obligatiei pentru care se solicita scutirea. 

 

Art.4.In sustinerea cererii, se vor depune urmatoarele documente : 

 

- copie de pe buletinul de identitate al solicitantului certificat 

pentru conformitate cu originalul de catre personalul Serviciului 

venituri bugetare, al soţiei, certificat nastere al copiilor, buletinul 

de identitate al copiilor peste 14 ani. 



- actele care stau la baza stabilirii sumelor pentru care se solicita 

scutirea (copie extras CF actualizat,copie contract de vanzare-

cumparare). 

- acte care sa dovedeasca veniturile debitorilor (cupon de pensie, 

adeverinta din care sa rezulte ca beneficiaza de ajutor social). 

- adeverinta de venit de la Administratia Financiara, din care sa 

rezulte ca nu realizeaza venituri din activitati independente, sau 

alte categorii de venituri 

- declaratie pe proprie raspundere a debitorului din care sa rezulte 

ca familia nu realizeaza alte venituri decat cele pentru care a 

depus acte. 

 

Art.5.Pentru a beneficia de scutire in proportie de 100% de la plata 

impozitului pe cladire si teren,in conditiile prezentei 

hotarari,solicitantul trebuie sa nu figureze in evidentele Primariei cu 

debite restante. 

 

Art.6.Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire a 

impozitului pe cladire si teren,prin serviciul de specialitate se va 

intocmi un referat care va fi supus aprobarii primarului. 

 

Art.7.Persoanele fizice care beneficiaza de scutiri ce fac obiectul 

prezentei anexe, vor fi obligate, ca in situatia in care intervin 

modificari cu privire la veniturile acestora, sa instiinteze 

compartimentul de specialitate cel mult 30 de zile de la data 

modificarii respective. 
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