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DirecŃia Economică  
Serviciul de Impozite si Taxe Locale   

                                                                                              APROBAT 
                                                                                                                         Primar 
                                                                                           Jr. GABRIEL – FLORIN BORIGA 
 
 
              PROIECT 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  
în Municipiul Târgovi şte pentru anul 2014 

 
 În conformitate cu prevederile :   
 

I.  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal modificat şi completat, art. 288. - (1) Consiliile locale, 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeŃene adoptă hotărâri privind 
impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile lucrătoare de la 
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute 
la art. 292.  

II.   Art. 292. - (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită 
sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se 
indexează o dată la 3 ani, Ńinând cont de evoluŃia ratei inflaŃiei de la ultima indexare.  

III.  H.G. 1309/2012 care stabileste nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele 
locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile care sunt aplicabile incepand cu 
anul 2013. 

 
În baza prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal modificat şi completat, Consiliul 

Local are competenŃa să stabilească: 
• cota impozitelor şi taxelor locale, când acestea se determină pe bază procentuală, 

prin lege fiind stabilite limitele minime şi maxime,  
• cuantumul impozitelor şi taxelor locale prevăzurte în sumă fixă, 
• alte taxe locale Ńinând cont de prevederile cap. X Titlul IX din Codul Fiscal,  
• nivelul bonificaŃiei de până la 10%  conform art. 255 alin. 2, art. 260 alin. 2 şi art. 

265 alin. 2,  
• majorarea impozitelor şi taxelor locale conform art. 287 cu până la 20%, 
• procedura de acordare a facilităŃilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute 

de art. 286. 
 
De asemenea, prin Codul Fiscal art. 271 alin. 5 Consiliile locale pot impune persoanelor care 

datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate să depună o declaraŃie anuală la 
compartimentul de specialitate al autorităŃii administraŃiei publice locale. 
 

Având în vedere cele de mai sus, 
 

PROPUNEM: 
 

1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, după cum urmează: 
 

a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in anexa nr. 1 care cuprinde impozitele 
si taxele locale pentru anul 2014; 

b) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a cladirii la calcularea impozitului 
si taxei pe cladiri se stabileste la 1,5 %; 

c) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a cladirii la calcularea impozitului 
si taxei pe cladiri in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani 
anteriori anului fiscal de referinta, se stabileste la 10 %; 
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d) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a cladirii la calcularea impozitului 
si taxei pe cladiri in cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 5 ani  
anteriori anului fiscal de referinta, se stabileste la 30 %; 

e) cota de impozitare care se aplica valorii de inventar a cladirii la calcularea impozitului 
si taxei pe cladiri in cazul unei cladiri cu destinaŃie turistică ce nu funcŃionează în 
cursul unui an calendaristic, se stabileste la 5 %; 

f) cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate se stabileste la 3 %; 
g) cota taxei hoteliere se stabileste la 1 % din valoarea totala a cazarii/tarif de cazare 

pentru fiecare zi de sejur a turistului 
 

2. Cota de majorare conform art. 287 Cod Fiscal, a impozitul pe clădiri în cazul persoanelor 
juridice este de 20%, a impozitului pe cladiri în cazul persoanelor fizice este de 10%, iar pentru 
celelalte impozite și taxe locale stabilite in sume fixe este inclusa in nivelurile acestora 
prevăzute în anexa 1.  

3. Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie 2014, a impozitului pe cladiri, terenuri sau 
a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe intregul an 2014 de catre 
contribuabili se acorda o bonificatie de 10%. 

4. Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă si publicitate, în condiŃiile 
prezentei hotărâri, au obligaŃia să depună o declaraŃie anuală la compartimentul de specialitate 
al autorităŃii administraŃiei publice locale, pănă la data de 31 ianuarie 2014, sub sancŃiunile 
prevăzute de lege. Pentru panourile, afişajele sau structurile de afişaj amplasate în cursul 
anului, declaraŃia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30 de 
zile de la data instalării acestora. 

5. În anexa nr. 2  la prezentul raport se stabilesc categoriile de persoane fizice care pot beneficia 
de facilităŃi fiscal în anul 2014, precum şi procedura de acordare a acestora. 

6. Creantele fiscale restante, aflate in sold la 31.12.2013, mai mici de 40 lei se anuleaza. 
 
        

               Director Executiv                                                                  
              Ec. Popa Daniela 

                 Sef Birou Juridic Contencios 
               Jr. Epurescu Elena 

 
 
 

              Sef Serviciu Impozite si Taxe Locale 
                Ing. Crintescu Iulian  

 
 
 
 
DIRECTIA ECONOMICA        Anexa 1 
SERVICIUL DE IMPOZITE SI TAXE 

 
 
 

PROIECT 
IMPOZITE si TAXE LOCALE  

pentru anul 2014 
             
 
 
II. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 
1. Terenuri situate in intravilan  - terenuri cu constructii   ( Art. 258 alin. (2))  
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 2. Terenuri situate in intravilan  - orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu 
constructii ( Art. 258 alin. (4)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: valorile din tabel se inmultesc cu coeficientul de corectie 4 – corespunzator rangului 

localitatii 
 

3. Terenuri situate in extravilan ( Art. 258 alin. (6)) 
 

Impozit 2014 (lei/ha)  
 

Nr 
crt 

                                     
                          .            .                      
zona 
 
Categoria  
de  folosinŃă 

Zona A Zona B Zona C Zona D 

1 Teren cu constructii           37 33 31 26 
2 Teren arabil 60 57 54 50 
3 Păşune 33 31 26 24 
4 FâneaŃă 33 31 26 24 
5 Vie pe rod 66 63 60 57 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod X X X X 
6 Livadă pe rod 67 63 60 57 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod X X X X 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaŃie forestieră 19 16 14 10 

7.1 Padure < 20 ani X X X X 
   8 Teren cu ape 7 6 2 1 

Zona in 
cadrul 
localitatii 

Impozit 2014 
(lei / ha) 

Zona A 8.300 
Zona B 5.800 
Zona C 3.700 
Zona D 1.900 

Impozit 2014 (lei/ha) Nr 
crt 

                                    
                                                                                

zona 
 
Categoria  
de  folosinŃă 

Zona A Zona B Zona C Zona D 

1 Teren arabil 33 25 22 18 
2 Păşune 25 22 18  15 
3 FâneaŃă 25 22 18  15 
4 Vie 55 42 33 22 
5 Livadă 63 55 42 33 
6 Pădure sau alt teren cu vegetaŃie 

forestieră 
33 25 22 18 

7 Teren cu ape 18 15 9 x 
8 Drumuri şi căi ferate x x x x 
9 Neproductiv x x x x 
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8.1 Amenajari piscicole 40 37 33 31 
9 Drumuri şi căi ferate x x x x 
10 Neproductiv x x x x 

 
Nota: valorile din tabel se inmultesc cu coeficientii de corectie corespunzatori  
         (art. 251 alin. 5 Cod Fiscal respectiv 2,4 pentru zona A; 2,3 pentru zona B; 2,2 pentru 

zona C  
         si 2,1 pentru zona D) 

III. IMPOZITUL SI TAXA  ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANS PORT 
 

1. Mijloace de transport cu tractiune mecanica ( Art. 263 alin. (2))   
                                    

a. Vehicule inmatriculate                                              lei/an/ 200 cmc sau fractiune 
Nr. 
crt. 

Mijloc de transport Propus 
2014 

1 Motorete,scutere,motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1600cm3 inclusiv 

9 

2 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de la  1601-2000 cm3, inclusiv 21 
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de la  2001-2600 cm3, inclusiv 86 
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de la  2601-3000 cm3, inclusiv 172 
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cm3 348 
6 Autobuze, autocare, microbuze 28 
7 Autovehicule de până la 12 tone inclusiv 36 
8 Tractoare înmatriculate 21 

 
b. Vehicule inregistrate 

Nr. 
crt. 

Vehicul inregistrat Propus 2014 

1.1 Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica < 4800 
cm3 

4 lei/200 cm3 sau 
fractiune 

1.2 Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica > 4800 
cm3 

6 lei/200 cm3 sau 
fractiune 

2 Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 100 lei/an 
 
 

2. Mijloace de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 
12 tone 

 
Art. 263 alin. (4) 1) 

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai 
mare de 12 tone 

Impozitul 
(în lei/an) 

Numărul de axe şi greutatea brută 
încărcată maximă admisă 

Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare 

I două axe 
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 1 
Masa de cel puŃin 12 tone, dar nu 
mai mică de 13 tone 

0 133 

 2 
Masa de cel puŃin 13 tone, dar nu 
mai mică de 14 tone 

133 367 

 3 
Masa de cel puŃin 14 tone, dar nu 
mai mică de 15 tone 

367 517 

 4 
Masa de cel puŃin 15 tone, dar nu 
mai mică de 18 tone 

517 1169 

 5 Masa de cel puŃin 18 tone 517 1169 
II 3 axe 

 1 
Masa de cel puŃin 15 tone, dar nu 
mai mică de 17 tone 

133 231 

 2 
Masa de cel puŃin 17 tone, dar nu 
mai mică de 19 tone 

231 474 

 3 
Masa de cel puŃin 19 tone, dar nu 
mai mică de 21 tone 

474 615 

 4 
Masa de cel puŃin 21 tone, dar nu 
mai mică de 23 tone 

615 947 

 5 
Masa de cel puŃin 23 tone, dar nu 
mai mică de 25 tone 

947 1472 

 6 
Masa de cel puŃin 25 tone, dar nu 
mai mică de 26 tone 

947 1472 

 7 Masa de cel puŃin 26 tone 947 1472 
III  4 axe 

 1 
Masa de cel puŃin 23 tone, dar nu 
mai mică de 25 tone 

615 623 

 2 
Masa de cel puŃin 25 tone, dar nu 
mai mică de 27 tone 

623 973 

 3 
Masa de cel puŃin 27 tone, dar nu 
mai mică de 29 tone 

973 1545 

 4 
Masa de cel puŃin 29 tone, dar nu 
mai mică de 31 tone 

1545 2291 

 5 
Masa de cel puŃin 31 tone, dar nu 
mai mică de 32 tone 

1545 2291 

 6 Masa de cel puŃin 32 tone 1545 2291 

 

 

Art. 263 alin. (5)2 
CombinaŃii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de 
transport marf ă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Impozitul 
(în lei/an) 

Numărul de axe şi greutatea brută 
încărcată maximă admisă 

Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de 
suspensie 
pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare 

I 2+1 axe 
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 1 
Masa de cel puŃin 12 tone, dar nu 
mai mică de 14 tone 

0 0 

 2 
Masa de cel puŃin 14 tone, dar nu 
mai mică de 16 tone 

0 0 

 3 
Masa de cel puŃin 16 tone, dar nu 
mai mică de 18 tone 

0 60 

 4 
Masa de cel puŃin 18 tone, dar nu 
mai mică de 20 tone 

60 137 

 5 
Masa de cel puŃin 20 tone, dar nu 
mai mică de 22 tone 

137 320 

 6 
Masa de cel puŃin 22 tone, dar nu 
mai mică de 23 tone 

320 414 

 7 
Masa de cel puŃin 23 tone, dar nu 
mai mică de 25 tone 

414 747 

 8 
Masa de cel puŃin 25 tone, dar nu 
mai mică de 28 tone 

747 1310 

 9 Masa de cel puŃin 28 tone 747 1310 
II 2+2 axe 

 1 
Masa de cel puŃin 23 tone, dar nu 
mai mică de 25 tone 

128 299 

 2 
Masa de cel puŃin 25 tone, dar nu 
mai mică de 26 tone 

299 491 

 3 
Masa de cel puŃin 26 tone, dar nu 
mai mică de 28 tone 

491 721 

 4 
Masa de cel puŃin 28 tone, dar nu 
mai mică de 29 tone 

721 871 

 5 
Masa de cel puŃin 29 tone, dar nu 
mai mică de 31 tone 

871 1429 

 6 
Masa de cel puŃin 31 tone, dar nu 
mai mică de 33 tone 

1429 1984 

 7 
Masa de cel puŃin 33 tone, dar nu 
mai mică de 36 tone 

1984 3012 

 8 
Masa de cel puŃin 36 tone, dar nu 
mai mică de 38 tone 

1984 3012 

 9 Masa de cel puŃin 38 tone 1984 3012 
III  2+3 axe 

 1 
Masa de cel puŃin 36 tone, dar nu 
mai mică de 38 tone 

1579 2197 

 2 
Masa de cel puŃin 38 tone, dar nu 
mai mică de 40 tone 

2197 2986 

 3 Masa de cel puŃin 40 tone 2197 2986 
IV  3+2 axe 

 1 
Masa de cel puŃin 36 tone, dar nu 
mai mică de 38 tone 

1395 1937 

 2 
Masa de cel puŃin 38 tone, dar nu 
mai mică de 40 tone 

1937 2679 

 3 
Masa de cel puŃin 40 tone, dar nu 
mai mică de 44 tone 

2679 3963 

 4 Masa de cel puŃin 44 tone 2679 3963 
V 3+3 axe 

 1 
Masa de cel puŃin 36 tone, dar nu 
mai mică de 38 tone 

794 960 
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 2 
Masa de cel puŃin 38 tone, dar nu 
mai mică de 40 tone 

960 1434 

 3 
Masa de cel puŃin 40 tone, dar nu 
mai mică de 44 tone 

1434 2283 

 4 Masa de cel puŃin 44 tone 1434 2283 
 

3. Remorci, semiremorci sau rulote ( Art. 263 alin. (6)) 
                                      lei/an 

Masa totala maxima autorizata Propus 
2014 

a. pana la 1 tona inclusiv 9 
b. peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 

tone 
34 

c. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 
tone 

54 

d. peste 5 tone 66 
 
 

4. Mijloace de transport pe apa ( Art. 263 alin. (7)) 
        Lei / an 

Denumire Propus 
2014 

1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz 
personal                            

21 

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri     56 
3. Barci cu motor                                 210 
4. Nave de sport si agrement*)                    1000 
5. Scutere de apa                                 210 
6. Remorchere si impingatoare: 
        a) pana la 500 CP inclusiv                        559 
        b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP, inclusiv     909 
        c) peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP, inclusiv   1398 
        d) peste 4.000 CP 2237 
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din 
acesta                              

182 

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: 
        a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone, 
inclusiv                                    

182 

        b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si 
pana 
            la 3.000 tone, inclusiv 

280 

        c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone 490 
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IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR AVIZELOR SI A 
AUTORIZATIILOR  

 
Art.267 
alin.(1) 
 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în 
mediu urban 

Propus 2014 

SuprafaŃa pentru care se obŃine certificatul de urbanism Taxa, în lei 
a) Până la 150 m², inclusiv 6 
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 7 
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 9 
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 12 
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 14 

f) Peste 1.000 m² 

14 + 0,01 lei/m² 
pentru fiecare 

m2 care 
depăşeşte 1.000 

m² 

Art.267 
alin.(4) 

Taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de foraje sau 
excavări              

 8 lei pt. 
fiecare m2 

afectat 
Art.267 Taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de construire 

pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaŃii de expunere, 
situate pe căile şi în spaŃiile publice, precum şi pentru 
amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a 
firmelor şi reclamelor 

8 lei pt. fiecare 
m2 ocupat de 
constructie  

Art.267lin.(11
Taxa pentru eliberarea unei autorizaŃii privind 
lucrările de racorduri şi branşamente la reŃele publice 
de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, 
telefonie şi televiziune prin cablu 

 
 13 lei pt. 

fiecare racord 

Art.267 Taxa      pentru    avizarea    certificatului   de urbanism 
de către comisia de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, de către primari sau de structurile de 
specialitate din cadrul consiliului judeŃean 

         15 lei 

Art.267 
alin.(13) 

Taxa  pentru  eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală şi adresă             

9 lei 

Taxa pentru   eliberarea   unei autorizaŃii  pentru desfăşurarea unei 
activităŃi economice: 

Art.268 

1. în mediul rural  
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2. în mediul urban 80 

Art.268 
alin.(2) 

Taxa  pentru eliberarea autorizaŃiilor de     funcŃionare 20 
 

 
Art.268 

 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 
deŃinute de consiliile locale 

32 lei pt. 
fiecare m2 sau 

fractiune 

Art.268 Taxa pentru eliberarea certificatului de    producător 70 

Art.268 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaŃiei 
privind desfăşurarea activităŃii de alimentaŃie publică 

cf. anexa 
DAPP 
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V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE  

 
Taxa pentru afisaj  

in scop de reclama si publicitate 
 Art. 271 alin. (2) 

Propus 
2014 

 (lei/m2 
sau 

fractiune 
de m2.) 

a) In cazul unui afisaj situat in locul in 
care persoana deruleaza o activitate 
economica 

 
30 

b) In cazul oricarui alt panou, afisaj sau 
structura de afisaj pentru reclama si 
publicitate 

 
20 

 
• cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate se stabileste la 3 %; 
• Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, au 

obligaŃia să depună o declaraŃie anuală la compartimentul de specialitate al autorităŃii 
administraŃiei publice locale, pănă la data de 31 ianuarie 2014, sub sancŃiunile prevăzute 
de lege. Pentru panourile, afişajele sau structurile de afişaj amplasate în cursul anului, 
declaraŃia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30 de 
zile de la data instalării acestora. 

 
VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
 

Manifestarea artistica sau activitatea 
distractiva 

Art. 275 alin. (2) 

Propus 2014 
 (lei/m2) 

a) In cazul videotecilor 2 
b) In cazul discotecilor 3 

 
Nota: valorile din tabel se inmultesc cu coeficientul de corectie 4 – corespunzator rangului 

localitatii 
 
VII. TAXA HOTELIERA 

 
• cota taxei hoteliere se stabileste la 1 % din valoarea totala a cazarii/tarif de cazare 

pentru fiecare zi de sejur a turistului 
 
VIII. TAXE SPECIALE 
 

 
1. Taxa eliberare documente in regim de urgenta 

a. 20 lei pentru eliberarea in ziua depunerii cererii a certificatului de atestare 
fiscala pentru persoane juridice 

b. 1 leu/format A4 taxa copii documete 
 

2. Taxa de paza speciala in cunatum de 50 lei/ha sau fractiune pentru terenurile 
agricole 

3. Taxa utilizare „sala florentina” – 250 lei pe eveniment 
4. Taxa casatorie oficiata in zi nelucratoare – 100 lei/eveniment 
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IX.     Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie 2014, a impozitului 
si taxei pe cladiri, terenuri sau a impozitului si taxei asupra mijloacelor de transport, 
datorate pe intregul an 2014 de catre contribuabili se acorda o bonificatie de 10%. 

            
 
 
            Anexa 2 
 
 

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILIT ĂłILOR FISCALE  

CATEGORIILOR DE PERSOANE FIZICE PREV ĂZUTE LA ART. 286 ALIN. 3  

DIN LEGEA NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL, 

CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ULTERIOARE. 

 

Art.1 – (1) Pentru anul fiscal 2014, beneficiază de scutire în cuantum maxim de 400 lei, fără 

a depăşi impozitul anual datorat, la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu,  

persoanele fizice singure sau familiile ale căror venituri lunare sunt mai mici decât venitul minim 

garantat in conditiile Legii 416/2001 cu completarile si modificarile ulterioare; 

 (2) Scutirea se acordă doar persoanelor care se încadrează în prevederile alin.(1)si care nu 

deŃin alte proprietăŃi în afara celei de domiciliu. 

Art.2 – Pentru anul fiscal 2014, persoanele prevăzute la art.1 alin.(1), beneficiază de scutire 

în proporŃie de 100% la plata impozitului pe terenul aferent locuinŃei de domiciliu, în condiŃiile 

prevăzute la art.1 alin.(2) din prezenta hotărâre. 

Art.3 – În cazul persoanelor care deŃin în coproprietate un imobil, scutirea se acordă doar 

persoanei care îndeplineşte condiŃiile precizate la art.1 alin 1 si 2, doar pentru cota sa de proprietate. 

Art.4 – Reducerea, respectiv scutirea de impozit se acorda numai pentru locuinta de 

domiciliu si terenul aferent acesteia pe baza de cerere, proportional cu perioada ramasa pana la 

sfarsitul anului, scutirea operand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune 

documentele justificative. 

Art.5 - Cererea va cuprinde : 

- elementele de identificare a solicitantului; 

- elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea; 

- natura obligatiei bugetare pentru care se solicita scutirea(sume si perioade); 

-prezentarea succinta a posibilitatilor de plata; 

-modul de respectare a eventualelor inlesniri la plata,daca este cazul. 

Art.6 – (1) In sustinerea cererii se vor depune urmatoarele documente: 

- copie de pe buletinul de identitate al solicitantului; 

- adeverinta de la Directia de Asistenta Sociala,ca beneficiaza de prevederile legii 416/2001 

cu completarile si modificarile ulterioare.  



 12 

- certificat  fiscal eliberat de STI din cadrul Directiei Economice 

- actele  care stau la baza stabilirii sumelor pentru care se solicita scutirea sau reducerea 

(copie extras CF actualizat, copie contract de vanzare-cumparare) 

- acte care să dovedeasca veniturile solicitantului (ex : adeverinta de salaiu,cupon de pensie, 

adeverinta din care sa rezulte ca beneficiaza de ajutor  alocatie de sprijin) 

- declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care sa rezulte ca nu realizeaza alte 

venituri decat cele pentru care a depus acte. 

-copie dupa certificatele de nastere a copiilor minori; 

- adeverinta de elev sau student; 

-acte doveditoare pentru situatia in care copii se afla in intretinerea unui singur parinte; 

-hotararea judecatoreasca definitiva si actul de partaj in cazul persoanelor divortate; 

- orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii. 

(2) AdeverinŃă de la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice – AdministraŃia Financiară 

Dambovita ca nu realizeaza venituri. 

Art.7 – Facilitatile fiscale pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite 

cat si in timpul executarii acesteia. 

Art.8 – Pentru a beneficia de reducerea la plata impozitului pe clădire prevăzut la art.1 

alin.(1) din prezenta anexă, respectiv de scutirea prevăzută la art.2 din prezenta anexă, solicitantul  

si persoanele care au domiciliul la adresa respectiva nu trebuie sa figureze in evidentele Primariei 

cu debite restante. 

Art.9 - Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire sau reducerea 

impozitului pe cladire si teren, Directia Economica, prin serviciul de specialitate va intocmi un 

referat care va fi supus aprobarii primarului. 

Art.10 – Persoanele fizice beneficiare a scutirilor, respectiv a reducerilor ce fac obiectul 

prezentei anexe vor fi obligate ca in situatia in care intervin modificari cu privire la patrimoniul si  

veniturile acestora, sa instiinteze compartimentul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data 

modificarii respective. 

Art.11 – Pentru persoanele care nu indeplinesc criteriile de mai sus competenta de 

solutionare a cererilor revine Consiliului Local. 

 

 
 


