
MUNICIPIUL CRAIOVA       
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                             

                                   PROIECT 
            

                                                HOTĂRÂREA NR.________ 
privind modificarea, prin completare, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.395/2015 referitoare la 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.27336/2016 întocmit de Direcţia Impozite şi Taxe 
prin care se propune modificarea, prin completare, a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.395/2015 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2016; 

             În conformitate cu prevederile Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov 
din noiembrie 1987 nr.341/2004 şi Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.27, art.36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c), 
art.45alin.(2) lit.c), art.61 alin. (2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea, prin completare, a Cap.II-Facilităţi Fiscale din Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.395/2015, după cum urmează: 
a)  la art.28 alin.1, după lit.g se introduce lit.h cu următorul cuprins „clădirea 

folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 31 lit.b din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare”; 

b) la art.32 alin.1, după lit.e se introduce lit.f cu următorul cuprins„terenul aferent 
clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea soţ/soţie 
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 31 lit.b din Legea nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare”; 

c) după art.35 se introduce articolul 35.1 cu următorul cuprins: ”se acordă scutirea 
pentru un autoturism hycomat sau hidramat (cutie de viteza automată) şi 
mototriciclu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 
art.3 alin.(1) lit.b şi art. 31 lit.b din Legea 341/2004”. 

Art.2. 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. 

  INIŢIATOR,      AVIZAT, 

             PRIMAR,       PT. SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPILUI CRAIOVA 
DIRECŢIA IMPOZITE SI TAXE 
Sediul Calea Bucureşti nr. 51C 
Nr.27336 /15.02.2016 
 
                                                                                                                           APROBAT, 
                                                                                                                             PRIMAR, 
                                                                                                               LIA OLGUTA VASILESCU  
 
 
 

RAPORT PENTRU COMPLETAREA HCL 395/2015  
PRIVIND  IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2016 

 
 

   Având în vedere adresele cu nr.22685/08/02/2016 depuse de Asociaţia Luptătorilor 
Anticomunişti in Revoluţia Româna din 1989 Craiova, adresa nr. 23926/10/02/2016 depusa de 
Federaţia Naţionala a Revoluţionarilor din România Filiala Dolj si nr. 24000/10/02/2016 depusa 
de Asociaţia Liga 22Decembrie 1989, prin care solicită punerea în aplicare a prevederilor 
Art.5,alin.1, lit. j, din Legea nr. 341 din 12/07/2004 recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunistă de la Braşov din 
noiembrie 1987 ce prevede ca: Persoanele prevăzute la art.3 alin.(1) lit. b)  precum si la art. 31 

lit.b) care îndeplinesc condiţiile legi beneficiază si de următoarele drepturi.... lit. j “ scutirea de la 
plata taxelor si impozitelor pentru  locuinţa si terenul aferent acesteia, pentru  un autoturism 
hycomat sau hidramat(cutie de viteze automata) si mototriciclu, aflate în proprietate sau in 
coproprietate cu soţul/soţia”. 
    Ţinând cont de prevederile Legii 341/2004, Legea recunoştinţei fata de eroii-martiri si 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, art.3, lit. b, alin.1 
“Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989: 
1.Luptator Rănit - atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei din 
decembrie 1989 sau în legătura cu aceasta; 
2. Luptător Reţinut - atribuit celor care au fost reţinuţi de forţele de represiune ca urmare a 
participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei; 
3. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, in perioada 14 - 25 decembrie 
1989, au mobilizat si au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au construit si au menţinut 
baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de 
importantă vitala pentru rezistenta regimului totalitar si le-au apărat păna la data judecării 
dictatorului, în localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei romane din decembrie 1989, 
precum si celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului si însemnelor comunismului 
intre 14 - 22 decembrie 1989 ” si de prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal: 
 - Art.456, alin.2, lit.j „clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri 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.464, alin.2, lit.h „terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri 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.469, alin.1, lit.d „mijloacele de transport 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, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului”. 



 Ca urmare a celor expuse, propunem atenţiei Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
proiectul de hotărâre pentru completarea HCL nr. 395/2015, privind impozitele şi taxele locale pe 
anul 2016, astfel: 
     Cap. II - Facilităţi fiscale: 
La Art.28.1, după lit.g se introduce lit.h cu următorul cuprins „clădirea folosită ca domiciliu 
aflata în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 31 
lit.b din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare” 
La Art.32.1, după lit.e se introduce lit.f cu următorul cuprins„terenul aferent clădirii de domiciliu 
aflat în proprietatea sau coproprietatea soţ/soţie persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) 
şi art. 31lit.b din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare” 
     Cap. II - Facilităţi fiscale:  după Art. 35 se introduce Articolul 35.1 cu următorul cuprins: ” se 
acorda scutirea pentru un autoturism hycomat sau hidramat (cutie de viteza automata) şi 
mototriciclu aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b 
şi art. art. 31 lit.b din Legea 341/2004”. 
      Temei legal: - Legea nr. 341 din 12/07/2004 recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunistă de la Braşov din noiembrie 
1987 

- Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 

 

           Director Executiv,            Consilier Juridic,     

              Elena Bonescu                          Razvan Gheorghiceanu 

      

 

 

                
 

               
 

               
                                                                                                           

                                                                   

                                                                                                   

 

 

                                                                                                                     
 

    

 
 
 



 








