
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                               

                       
                                     

HOTĂRÂREA NR. 105 
privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.  

448/2011 referitoare la impozitele  şi taxele locale, pentru anul 2012 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
23.02.2012; 

 Având în vedere raportul nr.16401/2012 întocmit de Direcţia Impozite şi Taxe 
prin care se propune  modificarea  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 448/2011 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2012 şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
28, 30, 31, 33 şi 34/2012; 

 În conformitate cu prevederile art.286, alin.8 şi art.271, alin.4 din Legea 
nr.571/2003, privind Codul Fiscal, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.125/2011; 

 În temeiul art. 36 alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c, art. 45, alin. 2, lit. c, 
art.49  şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;   

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 . Se  aprobă  modificarea art.1 alin.9 şi art.22 lit.d din Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.448/2011 care vor avea următorul conţinut: 

 Art.1 alin.9 “Consiliul Local acordă scutire de la plata impozitului pe clădiri pe 
o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor 
finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din 
blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe 
cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 
întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de 
intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de 
performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum 
este prevăzut în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.158/2011.” 

  Art.22 lit.d “Taxele determinate conform lit. b şi c se plătesc anual, în două rate 
egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxele determinate 
conform lit.b şi c, datorate bugetului local de către contribuabili, persoane fizice 
şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de 
plată.” 

Art.2 . Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico–
Financiară şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 
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