
ANEXA nr. 9 la H.C,L.
Nr. 91 din 29 decembrie 2021

I, PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR FISCALE CATEGORIILOR
DE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Afticolul 456 din Codul fiscal

Consiliile locale acordi scutirea impozitului/taxei pe clSdiri
urmHtoarele clSdiri:

a) cl5dirile aflate in proprietatea publicd sau privat5 a statului sau

agrement, altele dec6t cele desf5gurate in relatie cu persoane juridice de drept public;
b) cl6dirile aflate ln domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in

administrare ori in folosint5, dup5 caz, instituliilor publice cu finanlare de la bugetul de
stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

c) clSdirile aflate in proprietatea fundatiilor infiintate prin testament constituite,
conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta gi ajuta institutii de cultur5 nalional5,
precum gi de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social 9i cultural;

d) clSdirile care, prin destinalie, constituie lScaguri de cult, aparlinAnd cultelor
religioase recunoscute oficial gi asociatiilor religioase, precum gi componentelor locale
ale acestora, cu exceptia inc5perilor folosite pentru activitEti economice;

e) clSdirile funerare din cimitire gi crematorii;
f) clEdirile utilizate de unit5tile gi institutiile de invS!5m6nt de stat, confesional sau

pafticular, autorizate sE functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceplia incHperilor care
sunt folosite pentru activit5ti economice care genereaz5 alte venituri dec6t cele din
taxele de Scolarizare, servirea meselor pentru pregcolari, elevi sau studenli gi cazarea
acestora, precum gi clHdirile utilizate de c5tre crege, astfel cum sunt definite gi
functioneazH potrivit Legii nr. 26312007 privind infiinlarea, organizarea gi funclionarea
cregelor, cu modific5rile gi completSrile ulterioare;

g) clSdirile unei institulii sau unit5ti care funclioneazH sub coordonarea
Ministerului Educaliei 9i Cercet5rii $tiinlifice sau a Ministerului Tineretului 9i Sportului,
precum 9i clEdirile federaliilor sportive nalionale, cu exceplia inc5perilor care sunt
folosite pentru activitSli economice;

h) cl5dirile unit5lilor sanitare publice, cu
activitEti economice;

exceptia ?ncEperilor folosite pentru

j) clSdirile care sunt afectate activit5lilor hidrotehnice, hidrometrice,
hidrometeorologice, oceanografice, de imbunit5tiri funciare gi de intervenlii la ap5rarea
impotriva inundaliilor, precum gi clSdirile din porturi gi cele afectate canalelor navigabile
gi statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceplia ?nc5perilor care sunt folosite
pentru activit5ti economice;

k) clSdirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte,
diguri, baraje 5i tuneluri gi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcfii, cu
exceptia inc5perilor care sunt folosite pentru alte activitEli economice;

n) clEdirile aferente capacitEtilor de produclie care sunt in sectorul pentru apErare
cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;

o) clSdirile care sunt utilizate ca sere, solare, rEsadni!e, ciuperc6rii, silozuri pentru
furaje, silozuri 5i/sau pEtule pentru depozitarea gi conservarea cerealelor, cu exceplia
inc5perilor care sunt folosite pentru alte activitSli economice;

p) clSdirea folosit6 ca domiciliu gi/sau alte clSdiri aflate in proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prev5zute la art. 2lit. a), c)-e) din Ordonanla de urgen!fi a



Guvernului nr. 8212006 pentru recunoagterea meritelor personalului armatei participant
la acliuni militare gi acordarea unor drepturi acestuia 9i urmagilor celui decedat,
aprobati cu modificiri prin Legea nr, tttl2007, cu modificirile gi complet5rile
ulterioare;

r) cl6dirile aflate tn proprietatea sau coproprietatea veteranilor de
vHduvelor de r5zboi gi a v5duvelor nerecEs5torite ale veteranilor de rdzboi;

s) clHdirea folosit5 ca domiciliu aflatE in proprietatea sau
persoanelor prev5zute la art. 1 gi 5 din Decretul - lege nr. 118/1990,
modific5rile gi complet5rile ulterioare, gi a persoanelor fizice prev5zute la
ordonanla Guvernului nr. 105/1999, aprobat5 cu modificEri gi completdri prin
189/2000, cu modific6rile gi completbrile ulterioare; scutirea rim6ne valabilS gi in
transferului propriet5tii cHtre copiii acestor categorii de beneficiari;

0 cl5direa folosit5 ca domiciliu aflat5 in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cu handicap grav sau accentuat gi a persoanelor incadrate tn gradul I de
invaliditate, respectiv a reprezentanlilor legali, pe perioada in care au in ingrijire,
supraveghere gi intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat gi persoane
incadrate in gradul I de invaliditate;

u) cl5dirile aflate in proprietatea organizaliilor cetSlenilor apa(in6nd minoritSlilor
nationale din RomAnia, cu statut de utilitate publicS, precum Si cele inchiriate,
concesionate sau primite in administrare ori in folosint5 de acestea de la o institulie sau
o autoritate publicS, cu exceplia incEperilor care sunt folosite pentru activitSli
economice;

w) cl5dirile delinute sau utilizate de cStre intreprinderile sociale de inserlie.
(2) Consiliul local acord5 scutirea impozitului/taxei pe cl5diri datorate pentru

urm5toarele clSdiri:
a) clSdirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectur|

sau arheologice, muzee ori case memoriale;
b) clSdiri pentru care s-a instituit un regim de proteclie, altele dec6t monumentele

istorice, amplasate in zone de proteclie ale monumentelor istorice gi in zonele construite
protejate;

c) clSdirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de c5tre organizalii
neguvernamentale 5i intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

d) clSdirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitilile fErE
scop lucrativ;

e) clSdirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimutjuridic al
unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie L945-22 decembrie 1989,
republicat5, cu modificHrile 9i complet5rile ulterioare, pentru perioada pentru care
proprietarul mentine afectatiunea de interes public;

f) cl5dirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanla de urgen!5 a
Guvernului nr. 9412000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apa(inut
cultelor religioase din RomAnia, republicatS, cu modific6rile gi complet5rile ulterioare,
pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectaliunea de interes public;

g) clHdirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanla de urgen!5 a Guvernului
nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparlinut comunit5lilor
cetSlenilor apa(inAnd minoritElilor nalionale din RomAnia, republicatS, pentru perioada
pentru care proprietarul mentine afectaliunea de interes public;

h) clSdirea nou5 cu destinalie de locuin!H, realizat5 in condifiile Legii locuinlei nr.
lL4lt996, republicatd, cu modific6rile gi complet5rile ulterioare, precum gi clSdirea cu
destinalie de locuinlH, realizat5 pe baz5 de credite, in conformitate cu Ordonanla
Guvernului nr. t9ll994 privind stimularea investiliilor pentru realizarea unor lucrEri
publice 5i constructii de locuinte, aprobat5 cu modific5ri gi completHri prin Legea nr.
821L995, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare. in cazul instriin6rii clSdirii, scutirea
de impozit nu se aplic5 noului proprietar al acesteia;



- i) clSdirile afectate de calamitEli naturale, pentru o perioadd de p6n5 la 5 ani,
incepAnd cu 1 ianuarie a anuluiin care s-a produs evenimentul;j) clSdirea folosit5 ca domiciliu gi/sau alte cl5diri aflate ?n proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prev5zute la art, 3 alin, (1) lit. b) 9i art..4 aiin, 1t; din Legea
nr.34112004, cu modific5rile 9i completErile ulterioare;

k) clSdirea folosit6 ca domiciliu, aflat5 in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor ale cEror venituri lunare sunt mai mici dec6t salariul minim brui pe !arE ori
constau in exclusivitate din indemnizalie de gomaj sau ajutor social, se acord|
impozitului/taxei ?n procent de 1000/0.

Pentru terenurile aferente clEdirilor prevHzute la lit. j 9i k), se acord5
impozitului/taxei in procent de 100%

l) clSdirile aflate in proprietatea operatorilor economici, in condiliile elabor|rii\
scheme de ajutor de stat/de minimis av6nd un obiectiv prevEzut de legislalia
domeniul ajutorului de stat;

m) clSdirile la care proprietarii au executat pe cheltuialS proprie lucr|ri de
interventie pentru cregterea performanlei energetice, pe baza procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrHrilor, intocmit in condiliile legii, prin care se constat|
realizarea m5surilor de intervenlie recomandate ae c5tre auditorul energetic in
certificatul de performant5- energetic5 sau, dup5 caz, in raportul de audit energetic,
astlel cum este prev6zut in Ordonanla de urgen!5 a Guvernului nr. tSlZOOg privina
cregterea peformantei energetice a blocurilor de locuinle, aprobat5 cu modific5ri gi
completEri.prin Legea nr. 158/2011, cu modific5rile gi compteterite ulterioare;

n) clHdirile unde au fost executate lucr5ri in condigiile Legii nr. lS3lZOLt privind
mEsuri _de creStere a calitElii arhitectural-ambientale a cl5dililor, cu modificErile gi
completdrile ulterioare;

p) clSdirile detinute de cooperaliile de consum sau megtegugEregti gi de societ|lile
cooperative agricole, in conditiile elaborHrii unor scheme Oe ajuior cie itat/Oe minimis
avand un obiectiv prev5zut de legislalia in domeniul ajutorului dL stat;

r) clSdirile detinute de asocialiile de dezvoltare intercomunitarE.

Afticolul 464 din COdul fiscal

Consiliile locale acordH scutirea impozitului/taxei pe cl5diri datorate pentru
urm5toarele clEdiri:

a) terenurile aflate in proprietatea public5 sau privatH a statului ori a unit5lilor
administrativ-teritoriale, cu exceplia suprafelelor folosite pentru activitSli economice sau
agrement;

b) terenurile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in
administrare ori in folosin!5, dup5 caz, instituliilor publice cu finanlare de la bugetul de
stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

c) terenurile fundaliilor infiinlate prin testament, constituite conform legii, cu
scopul de a tntretine, dezvolta gi ajuta institulii de culturS nalional!, precum gi de a
sustine actiuni cu caracter umanitar, social gi cultural;

d) terenurile apartin6nd cultelor religioase recunoscute oficial 9i asocialiilor
religioase, precum gi componentelor locale ale acestora, cu exceplia suprafelelor tare
sunt folosite pentru activitSli economice;

e) terenurile aparlinAnd cimitirelor gi crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unit5lile gi instituliile de invS!5m6nt de stat, confesional

sau pafticular, autorizate sE funclioneze provizoriu ori acreditate, cu excep[ia
suprafetelor care sunt folosite pentru activitSli economice care genereazE alte venituri
dec6t cele din taxele de gcolarizare, servirea meselor pentru pregcolari, elevi sau
studenti gi cazarea acestora, precum 9i clSdirile utilizate de c5tre crege, astfel cum sunt



definite gi functioneaz5 potrivit Legii nr. 26312007, cu modificErile gi completdrile
ulterioare;

g) terenurile unit5tilor sanitare publice, cu exceplia suprafetrelor folosite pentru
activit5ti economice;

i) terenurile folosite pentru activit5tile de apdrare impotriva inundaliilor,
gospod5rirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de
ap6, cele folosite ca zone de proteclie deflnite in lege, precum 9i terenurile utilizate
pentru exploatSrile din subsol, incadrate astfel printr-o hotirAre a consiliului local, tn
mdsura in care nu afecteazi folosirea suprafelei solului;

j) terenurile degradate sau poluate, incluse ?n perimetrul de ameliorare,
perioada cdt dureaz6 ameliorarea acestora;

k) terenurile care prin natura lor gi nu prin destinalia dat5 sunt improprii
agricultur6 sau silviculturS; /

r) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de
v5duvelor de rHzboi gi a v5duvelor nerecds5torite ale veteranilor de rlzboii

s) terenul aferent cl5dirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau cop
persoanelor prevdzute la aft. 1 gi 5 din Decretul - lege nr. 118/1990, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare, gi a persoanelor flzice prev6zute la art. l-diR
Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobati cu modificHri gi completEri prin Legea nr.
189/2000, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare; scutirea rEm6ne valabilS gi in cazul
transferului propriet5tii c5tre copiii acestor categorii de beneficiari;

t) terenul aferent clSdirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cu handicap grav sau accentuat gi a persoanelor incadrate in gradul I de
invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali, pe perioada in care au in ingrijire,
supraveghere gi intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat gi persoane
incadrate in gradul I de invaliditate;

u) terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev5zute la arg,
2lit. a), c)-e) din Ordonanta de urgenlE a Guvernului nr,8212006, cu modificErile gi
complet5rile ulterioare;

w) suprafetele de fond forestier, altele dec6t cele proprietate public5, pentru care
nu se reglementeaz6 procesul de produclie lemnoasS, cele certificate, precum 9i cele cu
arborete cu v6rsta de p6n5 la 20 de ani;

x) terenurile detinute sau utilizate de c5tre intreprinderile sociale de inse(ie;
y) terenurile aflate in proprietatea organizatiilor cetElenilor apa(in6nd minoritElilor

nationale din RomAnia, cu statut de utilitate public5, precum Si cele ?nchiriite,
concesionate sau primite in administrare ori in folosin!5 de acestea de la o institulie sau
o autoritate publicS, cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitSli
economice.

(2) Consiliile locale acordd scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:
a) terenul aferent clHdirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr, tOlZOOt,

republicatS, cu modific5rile gi completSrile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul
mentine afectatiunea de interes public;

b) terenul aferent clSdirilor retrocedate potrivit art, 1 alin. (10) din Ordonanla de
urgenlE a Guvernului nr.9412000, republicatH, cu modific5rile gi complet5rile ulteribare,
pe durata pentru care proprietarul menline afectaliunea de interes public;

c) terenul aferent cl5dirilor restituite potrivit art, 1 alin. (5) din Ordonanla de
urgentH a Guvernului nr. 8311999, republicatE, pe durata pentiu care proprietarul
mentine afectatiunea de interes public;

pentru

organizatii

activitdtile

d) terenurile utilizate pentru furnizarea de seruicii sociale de c5tre
neguvernamentale gi intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

e) terenurile utilizate de organizalii nonprofit folosite exclusiv pentru
fErb scop lucrativ;



f) terenurile aparlin6nd asocialiilor gi fundaliilor folosite exclusiv pentru activit5lile
fdrd scop lucrativ;

g) terenurile afectate de calamitSli naturale, pentru o perioad5 de pdnfi la 5 ani;
h) terenurile aferente cl5dirii de domiciliu gi/sau alte terenuri aflate in proprietatea

sau coproprietatea persoanelor prevHzute la art. 3 alin. (1) lit. b) gi art. 4 alin. (1) din
Legea nr.34L12004, cu modificSrile gi complet5rile ulterioare;

i) terenurile, inclusiv zonele de proteclie instituite, ocupate de clSdirile clasate ca
monumente istorice, de arhitecturd sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele
dec6t cele prev5zute la art. 456 alin, (1) lit. x), cu excepfia terenurilor care sunt folosite
pentru activit5ti economice;

j) terenurile aflate in proprietatea persoanelor ale cEror venituri
mici decSt salariul minim brut pe lar5 ori constau in exclusivitate din
gomaj sau ajutor social;

lunare su
indemn

k) terenurile aflate in proprietatea operatorilor economici, in condiliile e
unor scheme de ajutor de stat/de minimis av6nd un obiectiv prev5zut de legi
domeniul ajutorului de stat;

l) terenurile din extravilan situate in situri arheologice inscrise in
Arheologic National folosite pentru pSgunat;

n) terenurile extravilane situate in arii naturale protejate supuse unor restriclii de
utilizare;

o) terenul situat in extravilanul localit5lilor, pe o perioad5 de 5 ani ulteriori celui ln
care proprietarul efectueaz5 intabularea in caftea funciarH pe cheltuial| proprie;

p) suprafetele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric Aiprotejate;
q) terenurile, situate ?n zonele de proteclie ale monumentelor istorice gi in zonele

protejate.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilitE conform alin. (2),

se aplicH incep6nd cu data de 1 ianuarie a anului urm5tor celui in .rr. p.no.na oepun6
documentele justifi cative.

(4) Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice gi juridice care
sunt utilizate pentru prestarea de seruicii turistice cu caracter sezonier, peb durat6 de
cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 500/o . Reducerea se aplii5 in
anul fiscalurm5tor celui in care este indeplinit5 aceast5 condilie.

(5) fn cazul scutirilor prev5zute la alin. (1) lit. r), s) 9i t):
a) scutirea se acordH integral pentru terenurile aRatein proprietatea persoanelor

prev5zute la alin. (1) lit. r), delinute in comun cu solul r.u .oiiu.'in situagia-in care o
cgtE - parte din teren aparline unor terli, scutirea nu se ,coid5 pentru iota , parte
detinutE de acegti terli;
b) scutirea se acord5 pentru terenul aferent clSdirii de domiciliu aflate in proprietatea
persoanelor prevEzute. la alin. (1) lit. s) gi t), delinute Tn comun cu solul jau iotia. tn
situatia in care o cot5 - parte din terenul rbspeitiv apa(ine unor terli; scutirea nu se
acordH pentru cota - parte delinut5 de acegti terli.

(6) S.cutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilitE conform alin. (1) lit. t), se
aplicH incep6nd cu data de 1 a lunii urm5toare celei in care p.rioi*i. depune
docu mentele justifi cative.

Afticolu! 469 din Codul fiscal

Nu se datoreaz5 impozitul pe m'rjloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de

rEzboi, vHduvelor de r6zboi sau viduvelor'nerecHsStorite ale'veteranilor de rEzboi,
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;



b) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat gi a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate,
respectiv a reprezentantilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere gi

intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat gi persoane incadrate in gradul I de
invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

c) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevEzute la art. 1 gi 5 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificdrile gi

complet5rile ulterioare, 9i a persoanelor fizice prevEzute la art. 1 din Ordonanta
Guvernului nr. 105/1999, aprobatE cu modific5ri gi complet5ri prin Legea nr. 189/2000,
cu modificHrile gi complet5rile ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la

alegerea contribuabilului;
d) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor

prev5zute la art. 3 alin. (1) lit. b) 9i aft. 4 alin, (1) din Legea nr. 34L12004, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare, pentru un singur m'rjloc de
contribuabilului;

f) mijloacele de transport ale institutiilor publice;

transporL, la , )]\.
_t!l:.! t-t'q/r4ir:\

g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utiliz
servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv
de pasageri in afara unei localit5ti, dacH tariful de transpoft este stabilit in
transport public;

h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral;
j) m'tjloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenlii in situatii de urgentd;
(l) mijloacele de transport ale fundatiilor infiintate prin testament constituite

conform legii, cu scopul de a tntretine, dezvolta gi ajuta institutii de culturE nalional5,
precum gi de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social gi cultural;

m) mijloacele de transpoft ale organizatiilor care au ca unicH activitate acordarea
gratuit5 de servicii sociale in unitSli specializate care asigurE gSzduire, ingrijire socialS gi

medical5, asistentE, ocrotire, activitEti de recuperare, reabilitare gi reinserlie socialE
pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vArstnice, precum gi pentru alte
persoane aflate tn dificultate, in condiliile legii;

n) autovehiculele aclionate electric;
o) autovehiculele second-hand inregistrate ca stoc de marf5 gi care nu sunt

utilizate tn folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de
leasing;

p) mijloacele de transpoft detinute de c5tre organizatiile cetSlenilor apartindnd
minoritEtilor nationale.

(2) Consiliile locale acordS, la cerere, reducerea cu 50o/o a impozitului pe
mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol.

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport
agricole utilizate efectiv in domeniul agricol, stabilit5 conform alin. (2), se aplic5
incep6nd cu data de 1 ianuarie a anului urmEtor celui in care persoana depune
docu mentele justifi cative,

(4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50o/o pentru persoanele flzice
care domiciliaz5 in localit5tile precizate in:

a) Hot5rArea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special
pentru sprijinirea dezvoltHrii economico - sociale a unor localit5ti din Muntii Apuseni, cu
modifi cErile ulterioare;

b) Hot5rArea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special
privind unele mEsuri gi actiuni pentru sprijinirea dezvoltirii economico - sociale a
judetului Tulcea gi a Rezervatiei Biosferei "Delta Dun5rii", cu modific5rile ulterioare,

(5) Scutirile prev6zute la alin, (1) lit. a) - c) se acord5 integral pentru un singur
mijloc de transpott, la alegerea contribuabilului, aflat in proprietatea persoanelor



Articolul 476 din Codul fiscal

Consiliile locale acordd scutirea impozitului/taxei pe clSdiri datorate pentru
urmEtoarele clSdiri:

.,*.,,,.,1)^,1.91,::l:El.lyizele 
gi autor2aliite ai cEror beneficiari sunt veterani de r5zboi,

mentionate la aceste litere, delinute tn comun cu solul sau solia. in situalia in care o
cot6. - parte din dreptul de proprietate asupra mglocului de transport aparline unor te(i,
scutirea nu se acordE pentru cota - parte detinutt de acegti te(i.

(6) Scutirea de la 
^plata-impozitului 

pe mijloacele de transport, stabilit5 conform
alin. (1) lit, b), se aplic5 incep6nd cu data be r 5 lunii urmEtoare'celei in ciie persoara.-_
depune documentele justificative, '/rt;;;,

v5duve de rHzboi sau v5duve nerec5s5torite ale veteranilor de r5zboi;
. b) certificatele, avizele 9i autorizaliile ai cEror beneficiari sunt persoanele prev5zute
la aft. 1 din Decretul-lege nr. 118/t990, republicat, cu modificHrile ji coiiplet5rile
ulterioare;

c) ceftificatele de urbanism gi autorizaliile de construire pentru l5caguri de cult sau
construclii-anexH;

d) ceftificatele d.e. urbanism gi autorizaliile de construire pentru dezvoltarea,
modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transpofturi care aparlin domeniului
public al statului;

e) certificatele de urbanism gi autorizaliile de construire pentru lucr5rile de interes
public national, judetean sau local;

f) certificatele de urbanism Si autorizatiile de construire, dacE beneficiarul
constructiei este o institutie public5;

g) autorizatiile de construire
concesionare, conform legii;

pentru autostrEzile gi cEile ferate atribuite prin

h) certificatele de urbanism gi autorizaliile de construire, dac5 beneflciarul
constructiei este o institutie sau o unitate care funclioneaz5 sub coordonarea
Ministerului Educaliei gi Cercet5rii $tiinlifice sau a MinisteruluiTineretului Si Sportuful;i) certificat de urbanism sau autorizalie de construire, dai5 'beneficiarul

constructiei este o fundatie infiintat5 prin testament, constituit5 conform legii, iu scopul
de a intretine, dezuolta gi ajuta institulii de culturi nagional5, pr.i6 siil i susgine
ac[iuni cu caracter umanitar, social gi cultural;j) ceftificat de urbanism sau autorizalie de construire, dac| beneficiarul
constructiei este o organiza[ie care are ca unic5 activitate acordarea gratuit5 de servicii
sociale in unitSti specializate care asigurH gEzduire, ingrijire soiialH gi medicalE,
asistentS, ocrotire, activitSli de recuperare, rea-bilitare gi reinsb6ie socialE fientru copil,
familie, persoane cu handicap, persoane v6rstnice, pr..r, gi peniru alte peisoane aflate
?n dificultate, tn condiliile legii;

k) certiflcat de urbanism sau autorizalie de construire, in cazul unei calamit5li
naturale.

(2) Consiliile locale acord5 scutirea taxei pentru eliberarea certiflcatelor, avizelor gi
a utorizati ilor pentru;

a) lucr5ri de intrelinere/ reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in
valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 42212001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicatS, cu modific5rili ulterioare, Oiiorate Oeproprietarii persoane fizice care realizeazl, integral sau pa(ial, a."si" lucr6ri pe
cheltuialS proprie;

b) lucrEri destinate pHstrErii integritElii fizice gi a cadrului construit sau natural al
monumentelor istorice definite in Legea nr. 422|2OOL, republicat5, ., ,oaific5rile
ulterioare, finantate de proprietarii imobilelor din zona de proteclie a monumentelor



istorice, in concordantH cu reglementHrile cuprinse Tn documentaliile de urbanism
intocmite potrivit legii;

c) lucrHri executate in conditiile Ordonanlei Guvernului nr,2011994 privind m6suri
pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicati, cu modiflc|rile gi
complet5rile ulterioare;

d) lucr6ri executate Tn zone de regenerare urbanS, delimitate in condiliile Legii nr.
350/2001 privind 

-amenajarea teritoriului gi urbanismul, cu modific5rile gi complet5rile
ulterioare, lucr5ri ?n care se desfHgoarH operaliuni de regenerare urbanH toordonate de
administratia localS, in perioada derulHrii operaliunilor respective.

Afticolul 479 din Codul fisca!

(1) Taxa pentru serviciile de reclam5 gi publicitate gi taxa pentru afigaj in scop de
reclam5 gi publicitate nu se aplicE instituliilor publice, cu exceplia cazuriloicind acestea
fac reclamE unor activit5ti economice.

. (2) Taxa prevEzutH in prezentul articol, denumitH tn continuare taxa pentru afigaj
in scop de reclam5 gi publicitate, nu se aplic5 unei persoane care inchiriazE panoutl
afigajul sau structura de afigaj unei alte persoane, in acest caz taxa prevEzut5 la art,477
fiind plHtit5 de aceastH ultimH persoanE.

(3) Taxa pentru afigaj in scop de reclam5 gi publicitate nu se datoreazS pentru
aftgele, panourile sau alte mijloace de reclam5 gi publicitate amplasate in interiorul
clSdirilor.

(4) Taxa pentru afigaj in scop de reclam5 9i publicitate nu se aplic5 pentru
panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de
circulatie, precum gi alte informatii de utilitate public6 gi educalionale,

(5) Nu se datoreazH taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamH gi publicitate
pentru afigajul efectuat pe m'rjloacele de transport care nu sunt destinate, prin
constructia lor, realiz5rii de reclamH gi publicitate.

Articolul 482 din Codulfiscal

spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata i

spectacole.

Articolul 485 din Codul fiscal

Sunt scutite de la plata taxelor speciale urmHtoarele categorii de
a) veteranii de rEzboi, vEduvele de rEzboi gi v6duvele nerec5s5torite ale

de r5zboi;
b) persoanele fizice prev6zute la art, 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat,

cu modificdrile gi completErile ulterioare;
d) fundatiile infiinlate prin testament, constituite

intretine, dezvolta gi ajuta institulii de culturS nalional5,
cu caracter umanitar, social gi cultural;

e) organizatiile care au ca unicE activitate acordarea gratuiti de servicii sociale in
unitEti specializate care asigurE g5zduire, ingrijire socialS gi medicalS, asisten!5, ocrotire,
activitSli de recuperare, reabilitare gi reinse(ie socialS pentru copil, familie, [ersoane cu
handicap, persoane v6rstnice, precum gi pentru alte persoane aflate in dificultate, in
conditiile legii;

f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de
invaliditats gi reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat gi ai
minorilor incadrati in gradul I de invaliditate.

conform legii, cu scopul de a
precum gi de a sustine actiuni



Scutirea de la plata taxelor speciale, se acord6 pe baz5 de cerere, propo(ional cu
perioada r6masH p6n5 la sf6rgitul anului, incep6nd cu luna urm5toare celei in care
persoana in cauz5 prezint5 actele prin care se atest5 incadrarea intruna din categoriile
susmentionate. Copia actului rHmdne ca document oficial la compartimentul de
specialitate al autorit5tii administratiei publice locale, care tl certifica pentru
conformitate,

Articolul48T din Codul fiscal

Sunt scutite de la plata taxelor instituite conform art. 486 din Codul fiscal
urmEtoarele categorii de contribuabili:

a) veteranii de r5zboi, vHduvele de rHzboi gi vEduvele nerec5s5torite ale veteranilor
de r5zboi;

b) persoanele fizice prev5zute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat,
cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;

_ d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a
intretine, dezvolta gi ajuta institulii de culturE nafionald, precum gi de a susline acliuni
cu caracter umanitar, social gi cultural;

e) organizatiile care au ca unic5 acLivitate acordarea gratuit5 de servicii sociale in
unitHli specializate care asigur5 g5zduire, ingrijire socialE gi medical5, asistenlH, ocrotire,
activit5ti de recuperare, reabilitare gi reinse(ie socialS pentru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane vArstnice, precum gi pentru alte persoane aflate in dificultate, in
conditiile legii.
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