
CONSILIUL LOCAL SULINA
JUDETUL TULCEA

ANEXA nr.12
la Hotărârea nr……………….

SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE
CLADIRI, A IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN, A IMPOZITULUI ASUPRA

MIJLOACELOR DE TRANSPORT CONFORM ART. 456, ALIN. (2); ART.
464, ALIN. (2); ART. 469, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND

CODUL FISCAL

1. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI
CONFORM ART. 456, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

a) scutiri pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau
arheologice, muzee ori case memorial pe baza documentelor justificative (cerere prin care se solicita
acordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe cladiri, declaratie pe proprie raspundere ca nu
desfasoara activitati economice in cladirile clasate, potrivit legii, ca monumente istorice; dovada ca
imobilul este inscris in Lista Nationala a Monumentelor Istorice, conform publicarilor din Monitoarele
Oficiale);
b) scutiri pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele
istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istoriceşi în zonele construite protejate;
c) scutiri pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentaleşi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale pebaza documentelor
justificative (cerere prin care se solicita acordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe cladiri,
statutul organizatiei neguvernamentale sau a intreprinderii sociale, acreditare pentru furnizarea de
servicii sociale, declaratie pe propria raspundere ca imobilul este utilizat pentru furnizarea de servicii
sociale, balanta de verificare si bilantul de la data de 31.12.2015, ultima balanta de verificare intocmita
pana la data depunerii cererii de acordare a scutirii);
d) scutiri pentru clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop
lucrativ pe baza documentelor justificative (cerere prin care se solicita acordarea scutirii de la plata
impozitului/taxei pe cladiri, statutul organizatiei nonprofit, declaratie pe propria raspundere ca
imobilul este utilizat exclusive pentru activitati fara scop patrimonial, balanta de verificare si bilantul
de la data de 31.12.2015, ultima balanta de verificare intocmita pana la data depunerii cererii de
acordare a scutirii);
e) scutiri pentru clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarulmenţine afectaţiunea
de interes public;
f) scutiri pentru clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarulmenţine
afectaţiunea de interes public;
g) scutiri pentru clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine
afectaţiunea de interes public;
h) scutire pentru clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr.
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precumşi clădirea cu destinaţie de
locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind
stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publiceşi construcţii de locuinţe, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul



înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia, pe baza de documente
justificative;
i) scutiri pentru clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1
ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul, conform procedurii din anexa nr. 13;
j) scutire pentru clădirea folosită ca domiciliuşi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004,
cu modificările şi completările ulterioare, pe baza de documente justificative;
k) scutire/reducerepentruclădireafolosită cadomiciliu, aflată în proprietateasaucoproprietatea
persoaneloralecăror venituri lunaresuntmai mici decât salariulminim brutpeţară ori constauîn
exclusivitatedin indemnizaţie deşomajsauajutorsocial,conformproceduriidin anexanr. 13;
l) scutiri pentru clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor
scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de
stat;
m) scutiri/reduceri pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de
intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de
intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după
caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform procedurii din
anexa nr. 14;
n) scutiri pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri
de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare,
conform procedurii din anexa nr. 14;
o) reducerea cu 50% pentru clădirile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în orasul Sulina,
în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apusenişi în Rezervaţia Biosferei "Delta
Dunării", republicată, cu modificările ulterioare,pe baza de documente justificative;
p) scutiri pentru clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile
cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un
obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
r) scutiri pentru clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe cladiri se aplică începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor celui în care persoana depunedocumentele justificative, cu exceptia scutirii de la lit. i)
care se acorda cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul.

Scutirile si reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda individual prin hotarare
de consiliu local.

2. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN CONFORM
ART. 464, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

a)scutirepentruterenulaferentclădirilor restituitepotrivit art.16din Legeanr. 10/2001,republicată,
cumodificările şi completările ulterioare,peduratapentrucareproprietarulmenţineafectaţiuneade
interespublic;
b) scutirepentruterenulaferentclădirilor retrocedatepotrivit art.1 alin. (10)din Ordonanţadeurgenţă
aGuvernuluinr. 94/2000,republicată, cumodificările şi completările ulterioare,peduratapentrucare
proprietarulmenţineafectaţiuneadeinterespublic;
c) scutirepentruterenulaferentclădirilor restituitepotrivit art.1 alin. (5) din Ordonanţadeurgenţă a
Guvernuluinr. 83/1999,republicată, peduratapentrucareproprietarulmenţineafectaţiuneadeinteres
public;
d) scutiri pentruterenurileutilizatepentrufurnizareadeservicii socialedecătre organizaţii
neguvernamentaleşi întreprinderisocialecafurnizori deservicii sociale(cerereprin caresesolicita
acordareascutirii dela plataimpozitului/taxeipeteren,statutulorganizatieineguvernamentalesaua
intreprinderiisociale,acreditarepentrufurnizareadeservicii sociale,declaratiepepropriaraspundere
caterenulesteutilizat pentrufurnizareadeservicii sociale,balantadeverificaresi bilantul dela data



de31.12.2015,ultima balantadeverificareintocmitapanala datadepuneriicereriideacordarea
scutirii);
e)scutiri pentruterenurileutilizatedeorganizaţii nonprofitfolositeexclusivpentruactivităţile fără
scoplucrativ (cerereprin caresesolicitaacordareascutirii dela plataimpozitului/taxeipeteren,
statutulorganizatieinonprofit,declaratiepepropriaraspunderecaterenulesteutilizat exclusivpentru
activitati farascoppatrimonial,balantadeverificaresi bilantul dela datade31.12.2015,ultima
balantadeverificareintocmitapanala datadepuneriicereriideacordareascutirii);
f) scutiri pentruterenurileaparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folositeexclusivpentruactivităţile fără
scoplucrativ (cerereprin caresesolicitaacordareascutirii dela plataimpozitului/taxeipeteren,
statutulasociatieisaufundatiei,declaratiepepropriaraspunderecaterenulesteutilizat exclusivpentru
activitati farascoppatrimonial,balantadeverificaresi bilantul dela datade31.12.2015,ultima
balantadeverificareintocmitapanala datadepuneriicereriideacordareascutirii);
g) scutiri pentruterenurileafectatedecalamităţi naturale,pentruo perioadă de5 ani,conform
proceduriidin anexanr. 14;
h) scutiri pentruterenurileaferenteclădirii dedomiciliu şi/saualteterenuriaflateîn proprietateasau
coproprietateapersoanelorprevăzutela art.3 alin. (1) lit. b) şi art.4 alin. (1) din Legeanr. 341/2004,
cumodificările şi completările ulterioare;
i) scutirepentrusuprafeţeleneconstruitealeterenurilorcu regimdemonumentistoric pebazade
documentejustificative(declaratiepeproprieraspunderecanusedesfasoaraactivitati economice;
dovadacaimobilul esteinscrisin ListaNationalaaMonumentelorIstorice,conformpublicarilordin
MonitoareleOficiale);
j) scutiri/reduceripentruterenurileaflateîn proprietateapersoaneloralecăror venituri lunaresuntmai
mici decât salariulminim brutpe ţară ori constauîn exclusivitatedin indemnizaţie deşomajsauajutor
social,conformproceduriidin anexanr. 13;
k) scutiri pentruterenurileaflateîn proprietateaoperatoriloreconomici,în condiţiile elaborării unor
schemedeajutordestat/de minimis avândunobiectivprevăzut delegislaţia în domeniulajutoruluide
stat;
l) scutiri pentruterenuriledin extravilansituateîn situri arheologiceînscriseîn RepertoriulArheologic
Naţional folositepentrupăşunat;
m) reducereacu50%pentruterenurilepersoanelorcaredomiciliază şi locuiescefectivîn orasul
Sulina,în conformitatecuOrdonanţaGuvernuluinr. 27/1996privind acordareaunorfacilităţi
persoanelorcaredomiciliază saulucrează în unelelocalităţi din Munţii Apusenişi în Rezervaţia
Biosferei"DeltaDunării", republicată, cumodificările ulterioare,pebazadedocumentejustificative;
n)scutiripentruterenurileextravilanesituateîn arii naturaleprotejatesupuseunorrestricţii deutilizare;
o) scutirepentruterenulsituatîn extravilanullocalităţilor, peo perioadă de5 aniulteriori celui în care
proprietarulefectuează intabulareaîn carteafunciară pecheltuială proprie;
p) scutiri pentrusuprafeţeleneconstruitealeterenurilorcu regimdemonumentistoric şi protejate;
q) scutiri pentruterenurile,situateîn zoneledeprotecţie alemonumenteloristoriceşi în zonele
protejate;
r) suprafeţeleterenurilorafectatedecercetările arheologice,peîntreagadurată aefectuării cercetărilor,
conformdocumentelorjustificativedepuse.
Scutireasaureducereadela plataimpozitului/taxeipeterenseaplică începândcudatade1 ianuariea
anuluiurmător celui în carepersoanadepunedocumentele justificative, cuexceptiascutirii dela lit. g)
careseacordacu1 ianuarieaanuluiîn cares-aprodusevenimentul.
Scutirilesi reduceriledela plataimpozitului/taxeipeterenseacordaindividual prin hotararede
consiliulocal.

2. SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
CONFORM ART. 469, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

a) mijloaceledetransportagricoleutilizateefectivîn domeniul agricol pebazadedocumente
justificative(cerereprivind acordareascutirii dela plataimpozitului asupramijloacelorde
transport,statutulentitatii din caresareiasacaarecaobiectdeactivitateagricultura,declaratie
peproprieraspunderecamijlocul detransportesteutilizat in domeniulagricol).

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR,
__________________________ jr.PICU ALINA


