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REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE SI PROCEDURILE DE ACORDARE A SCUTIRILOR SI
REDUCERILOR PENTRU PERSOANELE FIZICE ALE CAROR VENITURI LUNARE SUNT MAI

MICI DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA, ORI CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN
INDEMNIZATIA DE SOMAJ/AJUTOR SOCIAL SAU IN CAZUL UNEI CALAMITATI NATURALE

In temeiul Legii nr. 227 privind Codul fiscal, art.456, alin.(2), lit.i) si k) si art.464, alin(2), lit.g) si j) se
instituie prezentul regulament privind aprobarea criteriilor si procedurilor de acordare a scutirilor/reducerilor
de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren. 
I  CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR/REDUCERILOR PENTRU PERSOANELE FIZICE ALE CAROR

VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA, ORI CONSTAU IN

EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZATIE DE SOMAJ/AJUTOR SOCIAL

1.1 Criteriile pentru acordarea scutirilor de la plata impozitului pe cladirea folosita ca domiciliu
si a impozitului pe teren, persoanelor fizice care nu au nici un venit sau constau in exclusivitate din
ajutor social sau indemnizatie de somaj 

 Contribuabilul sa nu realizeze nici un venit, sau veniturile sale sa provina in exclusivitate din ajutor
social sau indemnizatie de somaj;

  Contribuabilul sa nu detina in proprietate o alta cladire in afara celei de domiciliu; 
  Contribuabilul sa nu detina in proprietate alte terenuri in afara celui aferent cladirii de domiciliu; 
  Contribuabilul sa nu figureze cu debite restante catre bugetul local; 
  Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator

celui in care persoana depune documente justificative, conform art.456, alin.(3) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal. 

1.2.  Criteriile  pentru acordarea reducerilor  cu  50% de  la  plata  impozitului  pe  cladire  si  a
impozitului pe teren, persoanelor fizice ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim
brut pe tara 

  Totalul  veniturilor  lunare  pe  familie  (pentru  membrii  familiei  care  au  acelasi  domiciliu  cu
contribuabilul) sa fie mai mici sau egale cu salariul minim brut pe tara, valabil in anul pentru care se
face solicitarea. Prin familie, in sensul prezentei, se intelege sotul, sotia si copii lor necasatoriti; 

  Sa nu detina mai mult de o proprietate; 
  Reducerea de la plata impozitului pe cladiri se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator

celui in care persoana depune documente justificative, conform art.456, alin.(3) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal; 

  Suprafata  utila  a  locuintei  in  functie  de  numarul  de  persoane,  cum este  reglementata  in  Legea
nr.114/1996 privind legea locuintei, sa nu depaseasca suprafata din tabelul de mai jos: 



Nr.crt. Nr.persoane  pe
familie

Suprafata utila

1 1 persoana 37 mp
2 2 persoane 52 mp
3 3 persoane 66 mp
4 4 persoane 74 mp
5 5 persoane 87 mp
6 6 persoane 93 mp
7 7 persoane 107 mp

II. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE
CLADIRI SI A IMPOZITULUI PE TEREN IN CAZUL UNOR CALAMITATI NATURALE,

CONFORM ART.456, ALIN.(2), LIT.I) SI ART. 464, ALIN.(2), LIT.G)
-  Calamitatile sa fie recunoscute de entitatile in drept; 

 PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR/REDUCERILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI
PE CLADIRI SI A IMPOZITULUI PE TEREN, PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU NICI UN
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VENIT/ALE CAROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE
TARA SAU CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN AJUTOR SOCIAL/INDEMNIZATIE DE SOMAJ 

CONSTITUIREA DOSARULUI 

Dosarul pentru acordarea facilitatii trebuie sa cuprinda: 

  Cererea prin care se solicita scutirea de la plata impozitului pe cladire si a impozitului pe terenul
aferent cladirii, care trebuie facuta de catre proprietar si numai pentru locuinta de domiciliu si pentru
terenul aferent acesteia; 

  Documente  justificative  prezentate  de  catre  solicitant  pentru  locuinta  de  domiciliu  (copii  de  pe
buletine sau carti de identitate pentru toti membrii familiei care au acelasi domiciliu); 

  Copie dupa documentele care atesta dreptul de proprietate, respectiv contract de vinzare - cumparare,
contract de donatie, certificat de mostenitor,etc. 

  Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu detine alte proprietati; 
  Dovada veniturilor lunare pentru toti membrii familiei (adeverinta de salariu, cupon de pensie, carnet

de somaj, pensie de asistenta sociala, alocatie pentru copii); 
  Declaratie pe propria raspundere ca nu are alte venituri (venituri din activitati independente, venituri

din cedarea folosintei  bunurilor,  venituri  din investitii,  venituri  din activitati  agricole,  venituri  din
premii si jocuri de noroc, venituri din dividende si din alte surse); 

  Dovada privind bursele pentru elevi, studenti eliberata de institutia de invatamint unde frecventeaza
cursurile; 

  Dovada privind veniturile solicitantului eliberata de catre Administratia Finantelor Publice Sulina; 

PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRE SI A
IMPOZITULUI PE TEREN IN CAZUL UNOR CALAMITATI NATURALE

  Contribuabilul sa prezinte documentele care sa ateste faptul ca a fost afectat de calamitate, documente
emise de entitatile in drept; 

  Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1
ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul, conform art.456, alin.(2), lit.i) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal; 

  Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1
ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documente justificative, conform art.464, alin.
(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

NOTA: 

Criteriile si conditiile cuprinse in proceduri vor fi indeplinite cumulativ.
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