
 

Anexa nr.6 la HCL nr. 173/22.12.2016 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului 

pentru clădirile şi terenurile afectate de calamităţi naturale 

Art. 1, în situaţia producerii unor calamităţi naturale, (cutremure, inundaţii sau incendii 

provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren etc.) se acordă scutire la plata 

impozitului pe clădiri şi teren. 

Art. 2. De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligaţiei 

de plată aferente clădirilor şi/sau terenurilor care au fost afectate în urma unor calamităţi naturale. 

Art, 3. (1) Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale se pot 

înregistra în scris sau telefonic la Biroul Protecţie Civilă, Apărare din cadrul Primăriei 

Municipiului Fagaras în termen de maxim 72 de ore de la producerea calamităţii. 

(2) Biroul Protecţie Civilă, Apărare centralizează toate sesizările cetăţenilor referitoare 

la efectele calamităţii, pe care, în maxim 7 zile de la înregistrare le înaintează comisiei de evaluare a 

pagubelor produse la imobilele şi gospodăriile inundate în urma unei situaţiii de urgenţă, comisie 

numită prin Dispoziţia Primarului nr. 

(3) în termen de 7 zile de la data primirii sesizărilor, comisia de evaluare a pagubelor 

verifică pe teren sesizările, încheind un proces - verbal de constatare conform Anexei 6.a. Procesul —

verbal se încheie în 4 exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana afectată de calamitatea 

naturală, un exemplar rămâne la comisie, iar câte un exemplar se comunică Biroului Protecţie Civilă, 

Apărare, respectiv Serviciului Venituri Bugetare 

Art. 4. (1) înlesnirile la plată se acordă la cererea titularului impozitului pe clădirî/teren, 

cerere ce trebuie vizată de către preşedintele comisiei de evaluare a pagubelor produse de 

calamităţile naturale şi de membrul comisiei care a făcut constatarea pe teren. Cererea se vizează 

doar dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea înlesnirii, 

(2) Cererea de înlesnire la plată este însoţită de un extras de carte funciară nu mai 

vechi'de 30 de zile şi se depune la organul fiscal în maxim 30 de zile de la data producerii calamităţii. 

(3) Cererile privind acordarea de înlesniri se aprobă nominal, pentru fiecare 

contribuabil, prin hotărâre a consiliului local. 

Art. 5. Scutirea de Ia plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă persoanelor în cauză, 

cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de 

documentele justificative şi se acordă pentru anul fiscal următor. 


