
MUNICIPIUL CRAIOVA       
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                  

    
                                  

                                 
 HOTĂRÂREA NR.73 

privind aprobarea procedurilor de acordare a facilităţilor fiscale prevăzute de 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.395/2015 privind  

aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2016; 

 Având în vedere raportul nr. 28116/2016 întocmit de Direcţia Impozite şi Taxe 
prin care se propune aprobarea procedurilor de acordare a facilităţilor fiscale prevăzute 
de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.395/2015 privind  aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificată 
şi completată şi prevederile Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.c, art.45 alin.2, lit.c,  art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală.  

  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă procedura de acordarea a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru 
clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură  sau 
arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite 
pentru activităţi economice, prevăzută în anexa nr.1 care face parte  integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru 
clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii  
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale,             
prevăzută în anexa nr.2 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata taxei pentru clădirile utilizate 
de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ 
pentru care se datorează taxa pe cladire, prevăzută în anexa nr.3 care face parte  
integrantă din prezenta hotărâre . 



Art.4.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru 
clădirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 
1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru perioada 
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public, prevăzută în anexa 
nr.4 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru 
clădirile retrocedate potrivit art.1 alin.10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public,
 prevăzută în anexa nr.5 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru 
clădirile restituite potrivit art.1 alin.5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru 
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public, 
 prevăzută în anexa nr.6 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru 
clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, prevăzută în anexa 
nr.7 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru terenul 
aferent clădirilor restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine 
afectaţiunea de interes public, este prevăzută în anexa nr.8 care face parte  
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.9.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru terenul 
aferent clădirilor retrocedate potrivit art.1 alin.10 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.94/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe 
durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public, prevăzută 
în anexa nr.9 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.10.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru  
terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, 
prevăzută în anexa nr.10 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.11.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru  
terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, 
prevăzută în anexa nr.11 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.12.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru  
suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a 



efectuării cercetărilor, prevăzută în anexa nr.12 care face parte  integrantă din 
prezenta hotărâre . 

Art.13. Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru clădirea 
folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art.3 alin.1 lit.b şi art.4 alin.1 din Legea nr.341/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr.13 care face parte  integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.14.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru terenul 
aferent clădirii folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art.3 alin.1 lit.b şi art.4 alin.1 din Legea nr.341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr.14 care face parte    
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.15.Se aprobă procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe   mijloacele 
de transport pentru un autoturism hycomat sau hidramat (cutie de viteze 
automată)  proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 alin.1 
lit.b şi art. 4 alin.1 din Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare,  prevăzută în anexa nr.15 care face parte  integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  Art.16.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        
CONTRASEMNEAZĂ, 

           PT. SECRETAR, 
        Mihai CILIBIU        Ovidiu MISCHIANU 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                       Anexa nr.1 la Hotărârea nr.73/2016 

 
Procedura 

de acordarea a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru clădirile care, 
potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură  sau arheologice, 

muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 
activităţi economice 

 
 

          Art.1. Nu se datorează impozit/taxa pe clădiri în anul fiscal 2016, pentru clădirile care, 
potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură  sau arheologice, 
muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 
activităţi economice. 

  Art.2.Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2016,  pe bază de cerere, 
persoanelor care deţin documente justificative şi care sunt depuse la Direcţia 
Impozite şi Taxe, până la data de 31 martie 2016 inclusiv. 

Art.3. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde: 
           - Datele de identificare ale solicitantului; 

 - Elementele de identificare ale clădirii sau părţii din clădire pentru care se    
solicită acordarea scutirii; 

          - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii; 
          La cerere vor fi anexate următoarele documente: 
           - Declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului sau reprezentantului legal al  

acestuia în care să se menţioneze următoarele informaţii: 
- dacă clădirea pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului/taxei are  
încăperi care sunt folosite pentru activităţi economice. 
- toate activităţile desfăsurate în clădirea pentru care se solicită scutirea; 

          - actul de identitate/codul unic de înregistrare al proprietarului; 
          - actul de proprietate şi documentaţia cadastrală a clădirii; 
          - documentul justificativ emis de autoritatea/instituţia competentă  prin care 

clădirea este clasată ca monument istoric, de arhitectură  sau arheologic, muzeu 
ori casă memorială; 
Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit 

prevederilor art. 64 alin. 5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.4. Serviciile de specialitate vor efectua verificarea documentelor depuse şi vor 

întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii. 
Art.5. Referatul va fi verificat de şeful serviciului şi aprobat de conducerea direcţiei. 



Art.6. Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea 
scutirii în evidenţa fiscală. 

Art.7.  Acordarea/ respingerea  scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 
zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5. 

Art.8. În cazul în care după acordarea facilităţii fiscale, se constată că beneficiarul a 
indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa 
pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2016. 

Art.9. Scutirea se acordă şi în cazul în care documentele justificative sunt la dispoziţia    
Direcţiei Impozite şi Taxe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mihai CILIBIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 73/2016 

 
Procedura 

de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru clădirile utilizate 
pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii  neguvernamentale si 

întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale 
 
 
Art.1. Nu se datorează impozit/taxa pe clădiri în anul fiscal 2016, pentru clădirile 

utilizate de către organizaţii  neguvernamentale si întreprinderi sociale ca 
furnizori de servicii sociale.  

Art.2. Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2016,  pe bază de cerere, 
persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 
decembrie 2015 şi care sunt depuse la Direcţia Impozite şi Taxe, până la data de 
31 martie 2016 inclusiv; 

Art.3. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde: 
           - Datele de identificare ale solicitantului; 
           - Elementele de identificare ale clădirii sau părţii din clădire pentru care se 

solicită acordarea scutirii; 
           - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii; 
           - Motivele de fapt pe care se întemeiază cererea; 
           La cerere vor fi anexate următoarele documente: 
            - Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al organizaţiei  

neguvernamentale sau întreprinderi sociale în care să se menţioneze următoarele 
informaţii: 

  - dacă clădirea pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului/taxei este  
utilizată pentru activităţile prevăzute la art.1; 
 - toate activităţile desfăsurate în clădirea pentru care se solicită scutirea; 
 - modalitatea de furnizare a serviciilor respective; 

           - actul constitutiv al organizaţiei  neguvernamentale sau întreprinderi sociale; 
           - certificatul de acreditare emis de autoritatea competentă, dup caz; 

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit 
prevederilor art. 64 alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.4.  Serviciul de specialitate va efectua verificarea documentelor depuse şi va întocmi 

un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii. 
Art.5. Referatul va fi verificat de şeful serviciului şi înaintat spre aprobare conducerii 

direcţiei. 
 



Art.6. Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea 
scutirii în evidenţa fiscală. 

Art.7. Acordarea/ respingerea  scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 
zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5. 

Art.8.  În cazul în care după acordarea facilităţii fiscale, se constată că beneficiarul a 
indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa 
pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Mihai CILIBIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                Anexa nr.3 la Hotărârea nr. 73/2016 

 
 

Procedura 
de acordare a scutirii de la plata taxei pentru clădirile utilizate de organizaţii  
nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ pentru care se 

datorează taxa pe cladire 
 
 
Art.1. Nu se datorează taxa pe clădiri în anul fiscal 2016, pentru clădirile utilizate de 

către organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 
lucrativ. 

Art.2. Scutirea se acordă pentru clădirea afectată activităţilor prevăzute la art.1. 
Art.3. Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2016,  pe bază de cerere, 

persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 
decembrie 2015 şi care sunt depuse la Direcţia Impozite şi Taxe, până la data de 
31 martie 2016 inclusiv; 

Art.4. Cererea de acordare a scutirii depusă de persoana impozabilă va cuprinde: 
           - Datele de identificare ale solicitantului; 
           - Datele de identificare ale utilizatorului, după caz; 
           - Elementele de identificare ale clădirii sau părţii din clădire pentru care se 

solicită acordarea scutirii; 
           - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii; 
           - Motivele de fapt pe care se întemeiază cererea; 
           La cerere vor fi anexate următoarele documente: 
           - Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al organizaţiei  

nonprofit în care să se menţioneze următoarele informaţii: 
- dacă clădirea pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului/taxei este 
utilizată pentru activităţile prevăzute la art.1; 

  - toate activităţile desfăsurate în clădirea pentru care se solicită scutirea; 
           - actul constitutiv al organizaţiei  nonprofit; 
            - contractul de închiriere şi actele adiţionale, în baza cărora este utilizată clădirea; 

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit 
prevederilor art. 64 alin. 5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.5.  Serviciul de specialitate va efectua verificarea documentelor depuse şi va întocmi 

un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii. 
Art.6. Referatul va fi verificat de şeful serviciului şi înaintat spre aprobare conducerii 

direcţiei. 



 
Art.7. Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea 

scutirii în evidenţa fiscală. 
Art.7. Acordarea/ respingerea  scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 

zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5. 
Art.8.  În cazul în care după acordarea facilităţii fiscale, se constată că beneficiarul a 

indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa 
pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Mihai CILIBIU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                Anexa nr.4 la Hotărârea nr. 73/2016 

 
 

Procedura  
de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru clădirile restituite  
potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, 
cu modificările si completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul 

menţine afectaţiunea de interes public. 
 

 
 
Art.1. Nu se datorează impozit/taxa pe clădiri în anul fiscal 2016, pentru clădirile 

restituite  potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru perioada pentru 
care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public. 

Art.2. Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2016,  pe bază de cerere, 
persoanelor care deţin documente justificative şi care sunt depuse la Direcţia 
Impozite şi Taxe, până la data de 31 martie 2016 inclusiv; 

Art.3. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde: 
           - Datele de identificare ale solicitantului; 
           - Elementele de identificare ale clădirii sau părţii din clădire pentru care se 

solicită acordarea scutirii; 
           - Temeiul de drept în baza cărora se solicită acordarea scutirii; 
           La cerere vor fi anexate următoarele documente: 
           - actul de identitate al proprietarului; 
           - actul de proprietate şi documentaţia cadastrală a clădirii; 
           - documentul justificativ prin care este dovedită afectaţiunea de interes public. 

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit 
prevederilor art.64 alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.4. Serviciile de specialitate, vor efectua verificarea documentelor depuse şi vor 

întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii. 
Art.5. Referatul va fi verificat de şeful serviciului şi înaintat spre aprobare conducerii 

direcţiei. 
Art.6. Pe baza referatului de acordare ascutirii aprobat, se va proceda la operarea scutirii 

în evidenţa fiscală. 
 



Art.7. Acordarea/ respingerea  scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 
zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5. 

Art.8. În cazul în care după acordarea facilităţii fiscale, se constată că beneficiarul a 
indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa 
pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2016. 

Art.9. Scutirea se acordă şi în cazul în care documentele justificative sunt la dispoziţia 
Direcţiei Impozite şi Taxe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mihai CILIBIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                Anexa nr.5 la Hotărârea nr. 73/2016 

 
Procedura  

de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru pentru clădirile  
retrocedate potrivit art.1 alin.10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public. 
 
 
Art.1. Nu se datorează impozit/taxa pe clădiri în anul fiscal 2016, pentru clădirile 

retrocedate potrivit art.1 alin.10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public. 

Art.2. Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2016,  pe bază de cerere, 
persoanelor care deţin documente justificative şi care sunt depuse la Direcţia 
Impozite şi Taxe, până la data de 31 martie 2016 inclusiv. 

Art.3. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde: 
           - Datele de identificare ale solicitantului; 
            - Elementele de identificare ale clădirii pentru care se solicită acordarea scutirii; 
           - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii; 
           La cerere vor fi anexate următoarele documente: 
           - actul de identitate al proprietarului; 
           - actul de proprietate şi documentaţia cadastrală a clădirii; 
           - documentul justificativ prin care este dovedită afectaţiunea de interes public. 

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit 
prevederilor art. 64 alin. 5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.4. Serviciile de specialitate vor efectua verificarea documentelor depuse şi vor 

întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii. 
Art.5. Referatul va fi verificat de şeful serviciului şi înaintat spre aprobare conducerii 

direcţiei. 
Art.6. Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea 

scutirii în evidenţa fiscală. 
Art.7. Acordarea/ respingerea  scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 

zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5. 
 



Art.8. În cazul în care după acordarea facilităţii fiscale, se constată că beneficiarul a 
indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa 
pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2016. 

Art.9. Scutirea se acordă şi în cazul în care documentele justificative sunt la dispoziţia 
Direcţiei Impozite şi Taxe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Mihai CILIBIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                Anexa nr.6 la Hotărârea nr.73/2016 
 

Procedura 
de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru pentru 

clădirile restituite potrivit art.1 alin.5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru 
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public. 

 
 
Art.1. Nu se datorează impozit/taxa pe clădiri în anul fiscal 2016, pentru clădirile 

restituite potrivit art.1 alin.(5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru 
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public. 

Art.2. Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2016,  pe bază de cerere, 
persoanelor care deţin documente justificative şi care sunt depuse la Direcţia 
Impozite şi Taxe, până la data de 31 martie 2016 inclusiv; 

Art.3. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde: 
           - Datele de identificare ale solicitantului; 
            - Elementele de identificare ale clădirii pentru care se solicită acordarea scutirii; 
           - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii; 
            La cerere vor fi anexate următoarele documente: 
           - actul de identitate al proprietarului; 
           - actul de proprietate şi documentaţia cadastrală a clădirii; 
           - documentul justificativ prin care este dovedită afectaţiunea de interes public. 

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit 
prevederilor art.64 alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.4. Serviciile de specialitate  vor efectua verificarea documentelor depuse şi vor 

întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii. 
Art.5. Referatul va fi verificat de şeful serviciului şi înaintat spre aprobare conducerii 

direcţiei. 
Art.6. Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea 

scutirii în evidenţa fiscală. 
Art.7. Acordarea/ respingerea  scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 

zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5. 
 



Art.8. În cazul în care după acordarea facilităţii fiscale, se constată că beneficiarul a 
indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa 
pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2016. 

Art.9. Scutirea se acordă şi în cazul în care documentele justificative sunt la dispoziţia 
Direcţiei Impozite şi Taxe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
Mihai CILIBIU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                Anexa nr.7 la Hotărârea nr. 73/2016 

 
Procedura 

de acordare a scutirii de la plata impozitului/taxei pentru 
 clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 

 
Art.1. Nu se datorează impozit/taxa pe clădiri în anul fiscal 2016, pentru clădirile 

deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 
Art. 2. Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2016,  pe bază de cerere depusă 

la Direcţia Impozite şi Taxe, până la data de 31 martie 2016 inclusiv; 
Art.3. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde: 
           - Datele de identificare ale solicitantului; 
           - Elementele de identificare ale clădirii sau părţii din clădire pentru care se 

solicită acordarea scutirii; 
           - Temeiul de drept în baza căruie se solicită acordarea scutirii; 
           - Motivele de fapt pe care se întemeiază cererea; 
           La cerere vor fi anexate următoarele documente: 
           - actul constitutiv al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară; 
           - actul de proprietate al clădirii pentru care se solicită scutirea de la plată; 

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit 
prevederilor art.64 alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.4.  Serviciul de specialitate va efectua verificarea documentelor depuse şi va întocmi 

un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii. 
Art.5. Referatul va fi verificat de şeful serviciului şi înaintat spre aprobare conducerii 

direcţiei. 
Art.6. Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea 

scutirii în evidenţa fiscală. 
Art.7. Acordarea/ respingerea  scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 

zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5. 
Art.8.  În cazul în care după acordarea facilităţii fiscale, se constată că beneficiarul a 

indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa 
pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2016. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Mihai CILIBIU 

 
 



 
                                                                Anexa nr.8 la Hotărârea nr. 73/2016 

 
 

Procedura 
de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru terenul aferent clădirilor 
restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de 
interes public. 

 
 
Art.1. Nu se datorează impozit pe teren în anul fiscal 2016, pentru terenul aferent 

clădirilor restituite  potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 
1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru perioada 
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public. 

Art.2. Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2016,  pe bază de cerere, 
persoanelor care deţin documente justificative şi care sunt depuse la Direcţia 
Impozite şi Taxe, până la data de 31 martie 2016 inclusiv; 

Art.3. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde: 
           - Datele de identificare ale solicitantului; 
            - Elementele de identificare ale terenului pentru care se solicită acordarea scutirii; 
           - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii; 
           La cerere vor fi anexate următoarele documente: 
           - actul de identitate al proprietarului; 
           - actul de proprietate şi documentaţia cadastrală a terenului; 
           - documentul justificativ prin care este dovedită afectaţiunea de interes public. 

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit 
prevederilor art.64 alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.4. Serviciile de specialitate  vor efectua verificarea documentelor depuse şi vor 

întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii. 
Art.5. Referatul va fi verificat de şeful serviciului şi înaintat spre aprobare conducerii 

direcţiei. 
Art.6. Pe baza referatului de acordare ascutirii aprobat, se va proceda la operarea scutirii 

în evidenţa fiscală. 
Art.7. Acordarea/respingerea  scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 

zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5. 



Art.8. În cazul în care după acordarea facilităţii fiscale, se constată că beneficiarul a 
indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa 
pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2016. 

Art.9. Scutirea se acordă şi în cazul în care documentele justificative sunt la dispoziţia 
Direcţiei Impozite şi Taxe.  

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Mihai CILIBIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                              Anexa nr.9 la Hotărârea nr.73/2016 

 
 

Procedura 
de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru terenul aferent clădirilor 

retrocedate potrivit art.1 alin.10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.94/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe durata pentru 

care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public. 
 
 

Art.1. Nu se datorează impozit pe teren în anul fiscal 2016, pentru terenurile eferente 
clădirilor retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au 
aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine 
afectaţiunea de interes public. 

Art.2. Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2016,  pe bază de cerere, 
persoanelor care deţin documente justificative şi care sunt depuse la Direcţia 
Impozite şi Taxe, până la data de 31 martie 2016 inclusiv; 

Art.3. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde: 
           - Datele de identificare ale solicitantului; 
            - Elementele de identificare ale terenului pentru care se solicită acordarea scutirii; 
           - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii; 
            La cerere vor fi anexate următoarele documente: 
           - actul de identitate al proprietarului; 
           - actul de proprietate şi documentaţia cadastrală a terenului; 
           - documentul justificativ prin care este dovedită afectaţiunea de interes public. 

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit 
prevederilor art.64 alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.4. Serviciile de specialitate vor efectua verificarea documentelor depuse şi vor 

întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii. 
Art.5. Referatul va fi verificat de şeful serviciului şi înaintat spre aprobare conducerii 

direcţiei. 
Art.6. Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea 

scutirii în evidenţa fiscală. 
Art.7. Acordarea/ respingerea  scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 

zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5. 
 



Art.8. În cazul în care după acordarea facilităţii fiscale, se constată că beneficiarul a 
indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa 
pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Mihai CILIBIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                Anexa nr.10 la Hotărârea nr. 73/2016 

 
 

Procedura 
de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru  terenurile utilizate pentru 

furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale si întreprinderi 
sociale ca furnizori de servicii sociale. 

 
Art.1. Nu se datorează impozit pe teren în anul fiscal 2016, pentru terenurile utilizate de 

către organizaţii neguvernamentale si întreprinderi sociale sau de către 
acestea în parteneriat cu autorităţi sau instituţii publice, exclusiv pentru acordarea 
de servicii sociale care constau în: asigurarea de găzduire, hrană, sprijin material; 
servicii de îngrijire; asistenţă socială; consiliere în vederea integrării sociale - 
psihologică, profesională, familială; activităţi educaţionale si suport pentru 
găsirea unui loc de muncă, a unei locuinţe, accesarea de cursuri de 
formare/recalificare profesională; activităţi de recuperare, reabilitare si reinserţie 
socială pentru persoanele aflate în situaţii de risc social. 

Art.2. Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2016,  pe bază de cerere, 
persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 
decembrie 2015 şi care sunt depuse la Direcţia Impozite şi Taxe, până la data de 
31 martie 2016 inclusiv; 

Art.3. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde: 
           - Datele de identificare ale solicitantului; 
            - Elementele de identificare ale terenului pentru care se solicită acordarea scutirii; 
           - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii; 
           - Motivele de fapt pe care se întemeiază cererea; 
           La cerere vor fi anexate următoarele documente: 
            - Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al organizaţiei  

neguvernamentale sau întreprinderi sociale în care să se menţioneze următoarele 
informaţii: 

  - dacă terenul pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului/taxei este  
utilizată total sau parţial pentru activităţile prevăzute la art.1; 

  - toate activităţile desfăsurate pe terenul pentru care se solicită scutirea; 
  - modalitatea de furnizare a serviciilor respective; 

            - actul constitutiv al organizaţiei  neguvernamentale sau întreprinderi sociale; 
            - certificatul de acreditare emis de autoritatea competentă, dup caz; 

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit 
prevederilor art.64 alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 



 
Art.4.  Serviciul de specialitate va efectua verificarea documentelor depuse şi va întocmi 

un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii. 
Art.5. Referatul va fi verificat de şeful serviciului şi înaintat spre aprobare conducerii 

direcţiei. 
Art.6. Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea 

scutirii în evidenţa fiscală. 
Art.7. Acordarea/ respingerea  scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 

zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5. 
Art.8.  În cazul în care după acordarea facilităţii fiscale, se constată că beneficiarul a 

indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa 
pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mihai CILIBIU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                Anexa nr.11 la Hotărârea nr. 73/2016 

 
 

Procedura 
de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru  terenurile afectate de 

calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani. 
 

Art.1. Nu se datorează impozit pe teren în anul fiscal 2016, pentru terenurile afectate de 
calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani. 

Art.2. Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2016,  pe bază de cerere, 
persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 
decembrie 2015 şi care sunt depuse la Direcţia Impozite şi Taxe, până la data de 
31 martie 2016 inclusiv; 

Art.3. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde: 
           - Datele de identificare ale solicitantului; 
            - Elementele de identificare ale terenului pentru care se solicită acordarea scutirii; 
           - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii; 
           - Motivele de fapt pe care se întemeiază cererea; 
            La cerere vor fi anexate următoarele documente: 
           - documentaţia cadastrală; 
           - documentul justificativ care atestă afectarea terenului de calamităţi naturale. 

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit 
prevederilor art.64 alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.4.  Serviciul de specialitate va efectua verificarea documentelor depuse şi va întocmi 

un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii. 
Art.5. Referatul va fi verificat de şeful serviciului şi înaintat spre aprobare conducerii 

direcţiei. 
Art.6. Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea 

scutirii în evidenţa fiscală. 
Art.7. Acordarea/ respingerea  scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 

zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5. 
Art.8.  În cazul în care după acordarea facilităţii fiscale, se constată că beneficiarul a 

indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa 
pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mihai CILIBIU 
 



 
                                                                Anexa nr.12 la Hotărârea nr. 73/2016 

 
Procedura 

de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru  suprafeţele terenurilor 
afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor 

 
 
Art.1. Nu se datorează impozit pe teren pentru  suprafeţele terenurilor afectate de 

cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor. 
Art.2. Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2016,  pe bază de cerere, 

persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 
decembrie 2015 şi care sunt depuse la Direcţia Impozite şi Taxe, până la data de 
31 martie 2016 inclusiv; 

Art.3. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde: 
           - Datele de identificare ale solicitantului; 
            - Elementele de identificare ale terenului pentru care se solicită acordarea scutirii; 
           - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii; 
           - Motivele de fapt pe care se întemeiază cererea; 
           La cerere vor fi anexate următoarele documente: 
           - documentaţia cadastrală; 
            - documentul justificativ care atestă afectarea terenului de cercetările 
arheologice. 

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit 
prevederilor art.64 alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.4 . Serviciul de specialitate va efectua verificarea documentelor depuse şi va întocmi 

un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii. 
Art.5. Referatul va fi verificat de şeful serviciului şi înaintat spre aprobare conducerii 

direcţiei. 
Art.6. Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea 

scutirii în evidenţa fiscală. 
Art.7. Acordarea/ respingerea  scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 

zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5. 
Art.8.  În cazul în care după acordarea facilităţii fiscale, se constată că beneficiarul a 

indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa 
pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mihai CILIBIU 



                                                                Anexa nr.13 la Hotărârea nr.73/2016 
 

Procedura 
de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu 
aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 alin.1 lit.b 

şi art.4 alin.1 din Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

Art.1. Nu se datorează impozit pe clădiri în anul fiscal 2016, pentru clădirea folosită ca 
domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 
alin.1 lit.b şi art.4 alin.1 din Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art.2. Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2016,  pe bază de cerere, 
persoanelor care deţin documente justificative şi care sunt depuse la Direcţia 
Impozite şi Taxe, până la data de 31 martie 2016 inclusiv. 

Art.3. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde: 
           - Datele de identificare ale solicitantului; 
           - Elementele de identificare ale clădirii sau părţii din clădire pentru care se 

solicită acordarea scutirii; 
          - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii; 
          La cerere vor fi anexate următoarele documente: 
          - actul de identitate/codul unic de înregistrare al proprietarului; 
          - actul de proprietate şi documentaţia cadastrală a clădirii; 
          - certificatul de revoluţionar emis de autoritatea competentă 

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit 
prevederilor art.64 alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.4. Serviciile de specialitate vor efectua verificarea documentelor depuse şi vor 

întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii. 
Art.5. Referatul va fi verificat de şeful serviciului şi aprobat de conducerea direcţiei. 
Art.6. Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea 

scutirii în evidenţa fiscală. 
Art.7. Acordarea/ respingerea  scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 

zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5. 
Art.8. În cazul în care după acordarea facilităţii fiscale, se constată că beneficiarul a 

indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa 
pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mihai CILIBIU 



                                                                Anexa nr.14 la Hotărârea nr. 73/2016 
 

Procedura 
de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru terenul aferent clădirii folosită 

ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 
art.3 alin.1 lit.b şi art.4 alin.1 din Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

Art.1. Nu se datorează impozit pe clădiri în anul fiscal 2016, pentru pentru terenul 
aferent clădirii folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art.3 alin.1 lit.b şi art.4 alin.1 din Legea nr.341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.2. Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2016,  pe bază de cerere, 
persoanelor care deţin documente justificative şi care sunt depuse la Direcţia 
Impozite şi Taxe, până la data de 31 martie 2016 inclusiv. 

Art.3. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde: 
           - Datele de identificare ale solicitantului; 
            - Elementele de identificare ale terenului pentru care se solicită acordarea scutirii; 
           - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii; 
            La cerere vor fi anexate următoarele documente: 
           - actul de identitate/codul unic de înregistrare al proprietarului; 
           - actul de proprietate şi documentaţia cadastrală a terenului; 
           - certificatul de revoluţionar emis de autoritatea competentă 

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit 
prevederilor art.64 alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.4. Serviciile de specialitate vor efectua verificarea documentelor depuse şi vor 

întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii. 
Art.5. Referatul va fi verificat de şeful serviciului şi aprobat de conducerea direcţiei. 
Art.6. Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea 

scutirii în evidenţa fiscală. 
Art.7. Acordarea/ respingerea  scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 

zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5. 
Art.8. În cazul în care după acordarea facilităţii fiscale, se constată că beneficiarul a 

indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa 
pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mihai CILIBIU 
 



                                                                Anexa nr.15 la Hotărârea nr.73/2016 
 

Procedura 
 de acordare a scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport pentru un 

autoturism hycomat sau hidramat (cutie de viteze automată)  proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 alin.1 lit.b şi art.4 alin.1 din Legea 

nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Art.1. Nu se datorează impozit pe mijloacele de transport în anul fiscal 2016, pentru un 
autoturism hycomat sau hidramat (cutie de viteze automată) proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 alin.1 lit.b şi art.4 alin.1 din Legea 
nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2. Scutirea se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2016,  pe bază de cerere, 
persoanelor care deţin documente justificative şi care sunt depuse la Direcţia 
Impozite şi Taxe, până la data de 31 martie 2016 inclusiv. 

Art.3. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde: 
           - Datele de identificare ale solicitantului; 
           - Elementele de identificare ale mijlocului de transport pentru care se solicită 

acordarea scutirii; 
           - Temeiul de drept în baza căruia se solicită acordarea scutirii; 
           La cerere vor fi anexate următoarele documente: 
           - actul de identitate/codul unic de înregistrare al proprietarului; 
           - cartea de identitate a mijlocului de transport; 
           - certificatul de revoluţionar eliberat de autorutatea competentă. 

Documentele depuse vor fi certificate de conformitate cu originalul potrivit 
prevederilor art.64 alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Art.4. Serviciile de specialitate vor efectua verificarea documentelor depuse şi vor 

întocmi un referat prin care se va propune acordarea sau respingerea scutirii. 
Art.5. Referatul va fi verificat de şeful serviciului şi aprobat de conducerea direcţiei. 
Art.6. Pe baza referatului de acordare a scutirii aprobat, se va proceda la operarea 

scutirii în evidenţa fiscală. 
Art.7. Acordarea/ respingerea  scutirii va fi comunicată beneficiarului în termen de 15 

zile de la aprobarea referatului prevăzut la art.5. 
Art.8. În cazul în care după acordarea facilităţii fiscale, se constată că beneficiarul a 

indus în eroare organele fiscale prin declararea unor date nereale impozitul/taxa 
pe clădiri va fi recalculată începând cu data 1 ianuarie 2016. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mihai CILIBIU 
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