
CONSILIUL LOCAL SULINA
JUDETUL TULCEA

ANEXA nr. 14
la Hotărârea nr……………….

REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE SI PROCEDURILE DE ACORDARE A
SCUTIRILOR SI REDUCERILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI,

CONFORM PREVEDERILOR ART. 456, ALIN. (2), LIT.M) SI N) DIN LEGEA NR . 227/2015
PRIVIND CODUL FISCAL, IN CONDITIILE PREVAZUTE IN O.U.G. NR.19/2009
PRIVIND CRE ŞTEREA PERFORMAN ŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE

LOCUIN ŢE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR.158/2011,
CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE SI IN LEGEA NR.153/2011

PRIVIND MASURI DE CRESTERE A CALITATII ARHITECTURAL-AMBIE NTALE A
CLADIRILOR, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE.

In temeiul Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal se instituie prezentul regulament privind
aprobarea criteriilor si procedurilor de acordare a scutirilor si reducerilorde la plata impozitului/taxei
pe cladiri.

A. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR/REDUCERILOR
A.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR SI REDUCERILOR DE LA PLATA
IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI LA CARE AU FOST EFECTUATE LUCR ARI DE
INTERVENTIE PE CHELTUIALA PROPRIE

a. Scutirile de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda pentru cladirile reabilitate din
punct de vedere energetic, conform certificatului de performanta energetica la clasele de performanta
energetica A,B,C,D.

Perioadele de scutire de la plata impozitului pe cladiri se acorda in functie de clasa de
performanta energetica astfel:
- cladirile incadrate in clasa de performanta D pe o perioada de 7 ani;
- cladirile incadrate in clasa de performanta C pe o perioada de 8 ani;
- cladirile incadrate in clasa de performanta B pe o perioada de 9 ani;
- cladirile incadrate in clasa de performanta A pe o perioada de 10 ani;

b. Reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda inprocent de 50%pentru
cladirile reabilitate din punct de vedere energetic, conform certificatuluide performanta energetica la
clasele de performanta energetica E,F,G.;

Perioadele de acordare a reducerilor de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda in
functie de clasa de performanta energetica astfel:
- cladirile incadrate in clasa de performanta G pe o perioada de 7 ani;
- cladirile incadrate in clasa de performanta F pe o perioada de 8 ani;
- cladirile incadrate in clasa de performanta E pe o perioada de 9 ani;

c. Scutirea/reducerea de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda 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, pentru cladirile 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;

d. Contribuabilul prezinta documentele de dobandire a imobilului in cauza din care sa rezulte
destinatia de locuinta a acestuia (contract de vanzare-cumparare, autorizatie de construire etc.);

e. Contribuabilul prezinta procesul 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.

f. Contribuabilul prezinta certificatul de performanta energetica sau orice alt document legal
emis in baza auditului energetic din care sa rezulte clasa de performanta energetica la care se
incadreaza imobilul dupa efectuarea lucrarilor de reabilitare;

g. Contribuabilul nu figureaza cu debite restante catre bugetul local;
i. Constituie lucrari de interventie, acele lucrari asa cum au fost stabilite de art.4 din OUG

nr.18/2009 astfel: izolarea termică a pereţilor exteriori, înlocuirea ferestrelorşi a uşilor exterioare
existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă
energetic, închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea
terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, izolarea termică a
planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la
parter, lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa
blocului de locuinţe, precumşi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică,
lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

A.2. PROCEDURA PENTRU ACORDAREA SCUTIRILORŞI REDUCERILOR DE LA
PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CL ĂDIRI LA CARE AU FOST EFECTUATE LUCRĂRI DE
INTERVENŢIE PE CHELTUIALA PROPRIE
Constituirea dosarului
Dosarul pentru acordarea scutirilor/reducerilor trebuie sa cuprindă:
- cerereaprin care se solicită scutirea/reducerea de la plata impozitului/taxei pe clădire;
- documentele de dobândirea imobilului în cauză din care să rezulte destinaţia de locuinţă a acestuia
(contract de vânzare-cumpărare, autorizaţie de construire etc.);
- autorizatia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, care necesită emiterea de autorizaţie, emisă
în condiţiile legii;
- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor , întocmit în conform 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; documentul va fi întocmit de
către Serviciul Urbanismşi va cuprinde în mod obligatoriu următoarea precizare însuşită de către
auditorul energetic:,,Lucrările de reabilitare executate asigură realizarea măsurilor de
intervenţie recomandate de auditorul energetic”;
- certificatul de performanţă energetică emis în baza auditului energetic din care să rezulte clasa de
performanţă energetică la care se încadreaza imobilul dupa efectuarea lucrărilor de reabilitare;
- declaraţie pe propria răspunderecă lucrările de intervenţie efectuate pentru creşterea performanţei
energetice s-au efectuat exclusiv pe cheltuiala proprie.

B.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA
IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI, LA CARE S-AU EFECTUAT LUCRAR I DE CREŞTERE
A CALITĂŢII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A ACESTORA CONFORM LEGII
NR.153/2011

1. Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda incepand cu datade 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, pe o perioada de 5 ani, 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;

2. Contribuabilul prezinta autorizatia de construire pentru lucrarile la care legea prevede
emiterea autorizatiei;

3. Contribuabilul prezinta documentele de dobandire a imobilului in cauza (contract de
vanzare-cumparare, autorizatie de construire etc.);

4. Contribuabilul prezinta procesul verbal de recepţie, întocmit în condiţiile legii la terminarea
lucrărilor de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor asa cum sunt prevazute in Legea
nr.153/2011;

5. Contribuabilul nu figureaza cu debite restante catre bugetul local;
6. Lucrările de intervenţie privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor

stabilite prin Legea nr.153/2011, art.6, sunt:lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereţilor
exteriori, lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli,
vopsitorii, placajeşi altele asemenea, lucrări de reparare/refacere a sistemului de acoperire,



lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioareşi a elementelor exterioare funcţionale,
precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe şi altele asemenea, lucrări de
reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje,
profiluri şi altele asemenea, lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent
pe faţade/acoperiş, precumşi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie.

B.2. PROCEDURA PENTRU ACORDAREA DE SCUTIRILOR DE LA PLATA
IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI PENTRU CLADIRILE LA CARE S-AU EFECTUAT
LUCRARI DE CREŞTERE A CALITĂŢII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A ACESTORA
CONFORM LEGII NR.153/ 2011
Constituirea dosarului
Dosarul pentru acordarea scutirilor trebuie sa cuprinda:
- cererea prin care se solicita scutirea de la plata impozitului pe cladire;
- documentele de dobandire a imobilului in cauza (contract de vanzare-cumparare, autorizatie de
construire etc.);
- autorizatia de construire pentru lucrarile de crestere a calitatii arhitectural -ambientale care necesita
emiterea de autorizatie;
- procesul verbal de recepţie, întocmit în condiţiile legii la terminarea lucrărilor de creştere a
calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor asa cum sunt prevazute in Legea nr.153/2011;
- declaratie pe propria raspundere ca lucrarile de interventie efectuate pentru creştere a calităţii
arhitectural-ambientale a clădirilor au fost efectuate pe cheltuiala proprie.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR,

_________________________ jr. PICU ALINA


