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CONSILIUL LOCAL 

 
 

FACILITAłI FISCALE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE 
 
1. Pentru  persoanele  cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în  gradul I de invaliditate , 
pentru cazurile în care într-un an persoanele fizice beneficiază numai de indemnizaŃii de şomaj şi/sau  ajutor 
social  şi alocaŃie de sprijin, se acordă reducerea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în proporŃie de 
50%.  
2.(1) În cazul calamităŃilor  naturale, Consiliul local adoptă hotărâri privind scutirea de impozite şi taxe locale, 
stabilite în sarcina contribuabililor, aşa cum sunt definiŃi de codul fiscal al României. 
   (2) Scutirea sau reducerea se acordă proporŃional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează 
începând cu data de întâi a lunii următoare  celei în care persoanele în cauză atestă situaŃiile  prevăzute  la 
pct.1 şi 2(1). 
3. Persoanele fizice , veterani  de război şi cele prevăzute la art.1 din  Decretul lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura  instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cele prevăzute în OrdonanŃa  Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor  persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 
1940 până  la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt scutite de la plata impozitelor şi taxelor locale, conform Codului Fiscal al României, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
4.Persoanele fizice văduve de război şi văduve ale veteranilor de război necăsătorite, sunt scutite de  impozitul 
pe clădiri şi impozitul pe teren  conform Codului Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare. 
5. Scutirile prevăzute la pct.3 şi 4 se acordă în proporŃie de  100% persoanelor fizice  menŃionate  pentru 
bunurile proprii şi pentru bunurile comune soŃilor. 
6. (1)  Scutirea de impozite şi taxe locale se  acordă pe baza cererii beneficiarilor, proporŃional cu perioada 
rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauză prezintă actele 
doveditoare prin care se atestă situaŃia respectivă. 
  (2) În cazul impozitului pe clădiri şi al impozitului pe teren scutirea se acordă numai pentru locuinŃa situată la 
adresa de domiciliu a contribuabilului. 
7. Contribuabilii, persoane fizice, sunt scutiŃi de plata impozitului pe clădiri timp de 10 ani de la data dobândirii 
acesteia, după cum urmează: 
- pentru locuinŃe noi , în condiŃiile legii nr. 114/1996, republicată , cu modificările şi completările ulterioare. 
- pentru clădirile realizate pe bază de credite, în condiŃiile O.G. Nr. 19/1994 privind stimularea  investiŃiilor pentru 
realizarea unor lucrări publice şi construcŃii de locuinŃe, cu modificările şi completările ulterioare. 
8. Consiliul local  poate acorda scutiri  de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorate de 
către persoanele juridice  în condiŃii elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea 
regională şi în condiŃiile îndeplinirii dispoziŃiilor prevăzute de  O.U.G. Nr. 117/2006 privind procedurile naŃionale 
în domeniul ajutorului  de stat, cu modificările şi completările ulterioare. 
9. Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru acele clădiri şi terenul aferent deŃinut de persoane juridice , care 
sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 5 luni pe  durata unui an 
calendaristic. 
10) Pentru plata cu anticipaŃie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la 
data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaŃie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului 
local. 
11) Pentru plata cu anticipaŃie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la 
data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaŃie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a 
consiliului local. 
12) Pentru plata cu anticipaŃie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaŃie de până la 10% 
inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. 
13. Persoanele juridice beneficiază  şi de alte scutiri în condiŃiile  prevăzute de Legea nr. 571/2003- Codul 
Fiscal, cu modificările  şi completările ulterioare. 
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