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Facilităţile de care pot beneficia contribuabili persoane 

fizice şi juridice la plata obligaţiilor faţă de bugetul local 

 

 

 Înlesnirile acordate persoanelor fizice şi persoanelor juridice sunt prevăzute de următoarele acte 

normative: 

- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedurăfiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal; 

- art. 76 alin.(1), lit.e) din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârile anuale ale Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor 

şi taxelor locale; 

- Ordinul viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraşiei publice 

nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru 

investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

I. Conform art.10 alin.(4) din Anexa nr.1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare 

a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, unitatea administrativ-

teritorială publică lunar pe site-ul său situaţii cu cererile de acord privind acordarea ajutorului de 

minimis înregistrate şi soluţionate. 

Astfel, vă solicităm publicarea pe site-ul oficial al instituţiei a situaţiei cu cererile de acord 

privind acordarea ajutorului de minimis înregistrate şi soluţionate: 

1. Cererea de acord de principiu depusă de SC UTA SA privind acordarea scutirii la plata 

impozitului pentru clădirile şi terenurile situate în Parcul Industrial UTA2 Arad nr.146/10.01.2014 

înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr.1016/10.01.2014 şi la Direcţia Venituri sub 

nr.3160/14.01.2014. 

2. Cererea de acord de principiu depusă de SC ARED SA privind acordarea scutirii la plata 

impozitului pentru clădirile şi terenurile situate în Parcul Industrial UTA2 Arad nr.146/10.01.2014 

înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr.1737/15.01.2014 şi la Direcţia Venituri sub 

nr.6817/20.01.2014. 

 

 

II. Conform art.456 alin.(1), alin.(4)-(6) și art.464 alin.(1), alin.(4)-(6) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, nu se datorează 

impozit/taxă pe clădire și teren pentru: 

 Art.456 alin.(1), alin.(4)-(6): 

a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-

teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele 

desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public; 

b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori 

în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea 

proprie a acestora; 
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c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, 

cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni 

cu caracter umanitar, social şi cultural; 

  d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase 

recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi componentelor locale ale acestora, precum şi casele 

parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 

     e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 

     f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, 

autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 

activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor 

pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, 

astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

     g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, 

ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 

economice; 

    h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi 

economice; 

     i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate 

de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

    j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, 

oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi 

clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu 

excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

     k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi 

tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt 

folosite pentru alte activităţi economice; 

     l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 

    m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în 

calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

     n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea 

legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

     o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, 

silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt 

folosite pentru alte activităţi economice; 

     p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi 

acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

     q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome 

"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 

activităţi economice; 

     r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război 

şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

     s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute 

la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 

persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
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     t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap 

grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor 

legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau 

accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate; 

    u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 

România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în 

administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor 

care sunt folosite pentru activităţi economice; 

     v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi 

administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a 

Registrelor Naţionale Notariale; 

     w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 

     x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul 

dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau 

reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 

activităţi economice.  

     (4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate 

pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui 

an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este 

îndeplinită această condiţie. 

     (5) *) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t): 

     a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la 

alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din clădiri aparţine 

unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi; 

    b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu soţul sau soţia, 

pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. s) şi t). În situaţia în care o 

cotă-parte din clădirea de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută 

de aceşti terţi. 

     (6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică 

începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative. 

 

Art.464 alin.(1), alin.(4)-(6): 

a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-

teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement; 

     b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare 

ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru 

activitatea proprie a acestora; 

     c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a 

întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter 

umanitar, social şi cultural; 

     d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum 

şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi 

economice; 

    e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor; 

     f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, 

autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru 

activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor 

pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, 

astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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     g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi 

economice; 

     h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente 

infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, 

precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de 

folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară; 

    i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, 

hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de 

protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel 

printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului; 

    j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât 

durează ameliorarea acestora; 

     k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau 

silvicultură; 

     l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale 

administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele 

de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând 

zone de siguranţă; 

     m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele 

ale metroului; 

     n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate 

de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

     o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu 

respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

     p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în 

calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

     q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor 

care sunt folosite pentru activităţi economice; 

    r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război 

şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

    s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

    t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 

handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a 

reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu 

handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate; 

     u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - 

e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

     v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi 

administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a 

Registrelor Naţionale Notariale; 

     w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se 

reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de 

până la 20 de ani; 

     x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 

     y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în 
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administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor 

care sunt folosite pentru activităţi economice; 

    z) suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de 

arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de 

proprietate sau de administrare, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 

(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate 

pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui 

an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este 

îndeplinită această condiţie. 

     (5) *) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t): 

     a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la 

alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din teren aparţine 

unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi; 

     b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea 

persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. s) şi t), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o 

cotă-parte din terenul respectiv aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de 

aceşti terţi. 

     (6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică 

începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative. 

 

 

Acte necesare: 

 Lit.a),d),f),g),h),j),k),l),q),u),v) -art.456 alin.(1) și lit.a), d), f), g),q),y) - art.464,alin.(1): cerere 

însoţită de documentele justificative care atestă situaţia respectivă, actul de proprietate al clădirii și 

terenului /actul de închiriere, administrare ori folosință, declaraţie pe proprie răspundere că nu se 

desfăşoară activităţi economice. 

Lit.h),i),j),k),l),m)-art.464,alin.(1): cerere însoţită de documentele justificative care atestă 

situaţia respectivă. 

Lit.b)- art.456 alin.(1) și art.464,alin.(1): cerere însoţită de documentele justificative care atestă 

situaţia respectivă, actul de proprietate al clădirii și terenului/actul de concesionare,închiriere, 

administrare ori folosință. 

 Lit.i) -art.456 alin.(1) și lit.n)- art.464,alin.(1): cerere, ordin/hotărâre privind acordarea titlului 

de parc industrial, acordul de principiu eliberat în condiţiile legii. 

Lit.e),p),v) - art.456 alin.(1) și lit.e),u),v)- art.464,alin.(1): cerere, actul de proprietate al clădirii 

și terenului pentru care se solicită scutirea, documentele justificative care atestă situaţia respectivă. 

Lit.o)-art.456 alin.(1): cerere însoţită de documentele justificative care atestă situaţia respectivă, 

actul de proprietate al clădirii, declaraţie pe proprie răspundere că nu se desfăşoară alte activităţi 

economice. 

Lit.r)- art.456 alin.(1) și art.464 alin.(1): cerere tip – PMA-V3-02, copie conforma cu originalul 

de pe documentele: C.I./B.I. a solicitantului (soț și soție), Extras de Carte funciară, actualizat al 

imobilelor/terenurilor intravilane/extravilane, legitimație de veteran de război/văduvă de război sau 

văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război, CIV, talon. 

Lit.s) - art.456 alin.(1) și art.464 alin.(1): cerere Tip - PMA-V3-03, copie conforma cu 

originalul de pe documentele: C.I./B.I a solicitantului (soț și soție), extras de Carte funciară, actualizat 

al imobilului de domiciliu, Hotărâre/Decizie privind acordarea unor drepturi prevăzute la art.1 din 

Decretul-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare și art.1 din O.G. 

nr.105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.189/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, CIV, talon, certificat de căsătorie. 

Lit.t) -art.456 alin.(1) și art.464 alin.(1):: cerere Tip - PMA-V3-01, copie conforma cu 

originalul de pe documentele: C.I./B.I a solicitantului (soț și soție), extras de Carte funciară, actualizat 
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al imobilului de domiciliu, certificat/decizie de persoană cu handicap adult/minor, certificat de naștere 

minor, CIV, talon. 

 Lit.x)- art.456 alin.(1) și lit.z) -art.464 alin.(1): cerere, extras de Carte funciară, actualizat al 

imobilului; documentele justificative care atestă că lucrările sunt realizate în condițiile Legii nr. 

422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; declaraţie pe proprie răspundere că nu se desfăşoară activităţi economice. 

 

 

Conform art. 456 alin.(2),(3),(3^1) și art.464 alin.(2), (3),(3^1) din Legea nr.227/2015, 

consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri și 

impozitului/taxei pe teren datorate pentru următoarele clădiri și terenuri: 

Art.456 alin.(2),(3),(3^1) 

     a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau 

arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. x); 

     b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, 

amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate; 

    c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale 

şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

     d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 

lucrativ; 

     e) 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 şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea 

de interes public; 

     f) 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 şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine 

afectaţiunea de interes public; 

     g) 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; 

     h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, 

realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea 

investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării 

clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia; 

     i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 

ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 

     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; 

     k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror 

venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din 

indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 

     l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de 

ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 

     m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru 

creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 

întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de 
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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, cu modificările şi completările ulterioare; 

     n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de 

creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

     o) clădirile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii 

Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 

27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi 

din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare; 

     p) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative 

agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut 

de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 

    r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară; 

    s) clădirile folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură 

funcţionarea bazelor sportive. 

  (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

     (3^1) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru clădirile prevăzute la alin. (2) 

lit. s) se aplică pentru toate clădirile de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, indiferent de 

proprietarul acestora. 

Art.464 alin.(2) și (3) 

     a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de 

interes public; 

    b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care 

proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

     c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes 

public; 

     d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale 

şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

     e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 

lucrativ; 

     f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 

lucrativ; 

     g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 

     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; 

    i) terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente 

istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 

456 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

    j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât 

salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 

     k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme 

de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat; 

     l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic 

Naţional folosite pentru păşunat; 



8 
 

     m) terenurile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii 

Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 

27/1996, republicată, cu modificările ulterioare; 

     n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare; 

     o) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care 

proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie; 

     p) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate; 

     q) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate; 

     r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării 

cercetărilor; 

     s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeţele neconstruite ale terenurilor 

cu regim de monument istoric, în funcţie de suprafaţa afectată şi de perioada punerii monumentelor 

istorice la dispoziţia publicului pentru vizitare, precum şi instituţiilor specializate pentru cercetare. 

     (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

 

Acte necesare: 

 Lit.c),d) -art.456 alin.(2) și lit.d) ,e) -art.464 alin.(2): 

 -cerere tip – PMA-V3-06, actul de înființare al asociației sau fundației, statutul asociației/ 

fundației, certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociației sau fundației, memoriu 

de activitate, raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecție întocmit de 

inspectorii sociali, extras de Carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile. Anexa nr.4 la HCLM 

nr.351/2015 coroborată cu HCLM nr.469/2018. 

- cerere tip – PMA-V3-05, statutul organizației, memoriu de activitate al organizației, declarație 

că în clădirile/terenul pentru care se solicită scutirea se desfășoară activități fără scop lucrativ, alte 

documente considerate relevante în susținerea cererii. Anexa nr.11 la HCLM nr.351/2015 coroborată 

cu HCLM nr.469/2018. 

Lit.e)-art.456 alin.(2) și lit.a)-art.464 alin.(2): cerere tip – PMA-V3-07, copie buletin/carte de 

identitate a solicitantului, documentul de restituire a clădirii și terenului, contractul de închiriere din 

care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes public, extras de Carte funciară, nu mai 

vechi de 30 de zile. Anexa nr.5 la HCLM nr.351/2015 coroborată cu HCLM nr.469/2018. 

Lit.f) -art.456 alin.(2) și lit.b) -art.464 alin.(2): cerere tip – PMA-V3-09, copie CUI, documentul 

de restituire a clădirii și terenului, contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menține 

afectațiunea de interes public, extras de Carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile. Anexa nr.6 la HCLM 

nr.351/2015 coroborată cu HCLM nr.469/2018. 

Lit.g) -art.456 alin.(2) și lit.c) -art.464 alin.(2): cerere tip – PMA-V3-08, copie buletin/carte de 

identitate a solicitantului, documentul de restituire a clădirii și terenului, contractul de închiriere din 

care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes public, extras de Carte funciară, nu mai 

vechi de 30 de zile. Anexa nr.7 la HCLM nr.351/2015 coroborată cu HCLM nr.469/2018. 

Lit.j) -art.456 alin.(2) și lit.h) -art.464 alin.(2): cerere tip – PMA-V3-04, act de identitate 

soț/soție, certificat revoluționar, declarație pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire 

nu se desfășoară activități economice, nu se obțin venituri din inchiriere, extras de Carte funciară, nu 

mai vechi de 30 de zile. Anexa nr.9 la HCLM nr.351/2015 coroborată cu HCLM nr.469/2018. 

Lit.m): cerere tip – PMA-V3-10, copie buletin/carte de identitate a solicitantului; extras CF 

actualizat al imobilului; autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii; 

certificatul de performanță energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate 

măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică; procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, 

întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de 

către auditorul energeti în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul energetic; 

declarație pe proprie răspundere a proprietarului imobilului că lucrările de intervenție au fost realizate 

pe cheltuială proprie. Anexa nr.10 la HCLM nr.351/2015 coroborată cu HCLM nr.469/2018. 
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Lit.n): cerere tip – PMA-V3-11, copie buletin/carte de identitate a solicitantului; extras CF 

actualizat al imobilului; nota tehnică de constatare; autorizația de construire sau avizul tehnic prealabil 

al arhitectului-șef al municipiului Arad, după caz; procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

din care să rezulte că s-au realizat lucrările consemnate în nota tehnică de constatare. Anexa nr.10 la 

HCLM nr.351/2015 coroborată cu HCLM nr.469/2018. 

 

Conform art.469 alin.(1),(5)-(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare: 

(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 

     a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, 

văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de 

transport, la alegerea contribuabilului; 

     b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav 

sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, 

pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat 

şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 

contribuabilului; 

     c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 

1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 

persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur 

mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

     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; 

     e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice 

cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei; 

     f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 

     g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport 

public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, 

dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public; 

     h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 

    i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 

     j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 

     k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 

     l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu 

scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu 

caracter umanitar, social şi cultural; 

     m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de 

servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, 

ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu 

handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

     n) autovehiculele acţionate electric; 

     o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul 

propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 

     p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale. 

   (5) *) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se acordă integral pentru un singur mijloc de 

transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menţionate la aceste litere, 

deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra 



10 
 

mijlocului de transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti 

terţi. 

     (6) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (1) lit. b), 

se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele 

justificative. 

 

Acte necesare: 

 Lit.a): cerere Tip - PMA-V3-02, copie conforma cu originalul (C.I./B.I., CIV, talon, legitimație 

de veteran de război/văduvă de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război). 

Lit.b): cerere Tip - PMA-V3-01, copie conforma cu originalul (C.I./B.I, CIV, talon, 

certificat/decizie de persoană cu handicap adult/minor, certificat de naștere minor, certificat de 

căsătorie). 

Lit.c): cerere Tip - PMA-V3-03, copie conforma cu originalul (C.I./B.I, CIV, talon, certificat 

de căsătorie, Hotărâre/Decizie privind acordarea unor drepturi prevăzute la art.1 din Decretul-lege 

nr.118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare și art.1 din O.G. nr.105/1999, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.189/2000, cu modificările și completările 

ulterioare). 

Lit.d): cerere Tip - PMA-V3-04, copie conforma cu originalul (C.I./B.I, CIV, talon, certificat 

de căsătorie, Certificat de luptător pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989). 

Lit.f): cerere, documentele justificative care atestă situația respectivă, copie conforma cu 

originalul (C.U.I, CIV, talon). 

Lit.g): cerere, documente justificatice care atestă situația respectivă, copie conforma cu 

originalul C.U.I.  

Lit.h): cerere, copie conforma cu originalul (C.I./B.I, CIV, talon, documentul care atestă că 

mijlocul de transport este vehicul istoric). 

Lit.i): cerere, copie conforma cu originalul (C.I./B.I, CIV, talon, documentul care atestă că 

mijlocul de transport este folosit exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral). 

Lit.j): cerere, documente justificatice care atestă situația respectivă, copie conforma cu 

originalul (C.U.I., CIV, talon). 

Lit.k): cerere, documente justificative care atestă situația respectivă, copie conforma cu 

originalul (C.U.I., CIV, talon). 

Lit.m): cerere, copie conforma cu originalul (C.U.I., CIV, talon), statutul organizației, memorie 

de activitate al organizației. 

Lit.n): cerere, copie conforma cu originalul (CUI, C.I./B.I, CIV, talon). 

Lit.o): cerere, copie CUI, documentele prevăzute la pct.108 din H.G. nr.1/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Lit.p): cerere, copie conforma cu originalul (C.U.I., CIV, talon), statutul organizației, memorie 

de activitate al organizației. 

 

 

 

 

Conform art.476 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare: 

(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele: 

     a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de 

război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

     b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 al 

Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor 

fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
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     c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-

anexă; 

     d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau 

reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului; 

     e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public 

naţional, judeţean sau local; 

     f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o 

instituţie publică; 

     g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, 

conform legii; 

     h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o 

instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 

sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 

     i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o 

fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta 

instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

    j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o 

organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care 

asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi 

reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte 

persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

     k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale. 

 

Conform art.479 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare: 

    (1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor 

activităţi economice. 

     (2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de 

reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj 

unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de această ultimă persoană. 

     (3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile 

sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor. 

     (4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de 

identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte 

informaţii de utilitate publică şi educaţionale. 

     (5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul 

efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi 

publicitate. 

 

 

Conform art.482 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare: 

Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole. 

 

  Conform art.485 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare: 

  (1) Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite 

conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice: 

    a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
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     b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

     c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru 

activităţi economice; 

     d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, 

dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, 

social şi cultural; 

    e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi 

specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de 

recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane 

vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

    f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi 

reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de 

invaliditate. 

 

  Conform art.487 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare: 

     Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 

486 următoarelor persoane fizice sau juridice: 

     a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

     b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

     c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru 

activităţi economice; 

     d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, 

dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, 

social şi cultural; 

     e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi 

specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de 

recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane 

vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii. 

 

 

 

 

 

 

Facilităţi acordate prin H.C.L.M. Arad nr.469/2018 privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul 2019 coroborat cu H.C.L.M. Arad nr.351/2015 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 și H.C.L.M. Arad nr.153/2016 privind modificarea 

și completarea H.C.L.M. Arad nr.351/2015: 

 

Anexa nr.4 - Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului/taxei pentru clădirile și 

teren aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociațiile și fundațiile 

acreditate ca furnizori de servicii sociale   

 

 Art. 1. Asociațiile și fundațiile care dețin în proprietate clădiri și teren aferent clădirilor utilizate 

pentru furnizarea de servicii sociale pot beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren. 
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 Art.2. Serviciile sociale care trebuie desfășurate de asociații și fundații pentru a beneficia de 

scutire sunt: 

     a) recuperare şi reabilitare; 

     b) suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate; 

     c) educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoia fiecărei 

categorii; 

     d) asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice 

dependente; 

     e) asistenţă şi suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane 

dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane care au părăsit 

penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenţa în familie, victime ale traficului 

de fiinţe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri mici, imigranţi, 

persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane 

aflate în situaţii de nevoie social; 

     f) sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională; 

     g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru 

persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli; 

     h) mediere socială; 

     i) consiliere în cadru instituţionalizat, în centre de informare şi consiliere; 

    j) orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea 

capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială. 

 

Art.3.  Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri și teren, trebuie 

îndeplinite următoarele condiții: 

a) asociațiile/fundațiile își desfășoară activitatea în condițiile O.G. nr.68/2003 privind serviciile 

sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale  Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii 

în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

b) clădirea să fie proprietatea asociației sau fundației acreditată ca furnizor de servicii sociale; 

b.1) clădirea/terenul să fie proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-

teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz; 

c) asociația sau fundația să fie acreditată ca furnizor de servicii sociale; 

d) în clădire să se desfășoare serviciile sociale pentru care asociația sau fundația a fost 

acreditată; 

e) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal. 

 

Art.4.  (1) Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri și teren se acordă pe bază de cerere 

depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente: 

a) actul de înființare al asociației sau fundației; 

b) statutul asociației sau fundației; 

c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociației sau fundației; 

d) memoriu de activitate; 

e) raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecţie, întocmit de 

inspectorii sociali; 

  f)  extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile. 

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.4a. 

 

 Art. 5.  Scutirea la plata impozitului/taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie  a anului 

următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoțită de documentele justificative. 

 Art. 6. (1) Asociația sau fundația care solicită scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri și teren 

are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă 
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între data depunerii cererii de scutire și data 1 ianuarie  a anului următor celui în care s-a depus cererea 

de scutire. 

  (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror 

modificări ale situației existente la data depunerii cererii. 

     (3) Neanunțarea modificărilor intervenite  conduce la ridicarea scutirii  începând cu data 

acordării acesteia. 

 

 Art. 7. (1) Asociația sau fundația care beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri 

și teren are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări 

intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii. 

           (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror 

modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a 

anului următor celui în care au intervenit modificările. 

     (3) Neanunțarea modificărilor intervenite  conduce la ridicarea scutirii  începând cu data 

de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 

 

 Art. 8. (1) Anual, până cel târziu la data de  30 ianuarie, asociația sau fundația care beneficiază 

de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri și teren are obligația de a depune la organul fiscal un 

memoriu privind activitatea desfășurată în anul anterior, precum și raportul/rapoartele de monitorizare 

din cadrul misiunilor de inspecţie, întocmite de inspectorii sociali în cursul anului anterior. 

  (2) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin.(1) conduce la ridicarea scutirii 

acordate începând cu data de 1 ianuarie a anului pentru care nu s-au depus documentele. 

 

Anexa nr.5 - Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pentru clădirile și teren 

restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al umor imobile preluate în mod 

abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată 

 

 Art.1. (1) Persoanele fizice și juridice care au în proprietate clădiri și teren restituite potrivit art. 

16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al umor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 

martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri și 

teren. 

   (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de 

interes public. 

 Art.2.  Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren, trebuie îndeplinite 

următoarele condiții: 

a) clădirea și terenul  să fie restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 republicată; 

b) în clădire să se mențină afectațiunea de interes public. 

 

Art.3.  (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri și teren se acordă pe bază de cerere depusă la 

organul fiscal, însoțită de următoarele documente: 

a) documentul de restituire a clădirii și terenului; 

b) contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes 

public; 

c)  extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile. 

    (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.5a. 

 

 Art. 4.  Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie  a anului următor 

celui în care persoana depune cererea de scutire însoțită de documentele justificative. 

 Art. 5.  (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri are obligația de a aduce 

la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii 

cererii de scutire și data 1 ianuarie  a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire. 
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  (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror 

modificări ale situației existente la data depunerii cererii. 

     (3) Neanunțarea modificărilor intervenite  conduce la ridicarea scutirii  începând cu data 

acordării acesteia. 

 

 Art. 6. (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren are 

obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite 

față de situația existentă la data acordării scutirii. 

           (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror 

modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a 

anului următor celui în care au intervenit modificările. 

     (3) Neanunțarea modificărilor intervenite  conduce la ridicarea scutirii  începând cu data 

de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 

 

Anexa nr. 6 - Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pentru clădirile și teren 

retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care 

au aparținut cultelor religioase din România, republicată 

 

Art.1. (1) Cultele religioase din România  care au în proprietate clădiri și teren retrocedate 

potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au 

aparținut cultelor religioase din România, republicată beneficiază de scutire la plata impozitului pe 

clădiri și teren. 

   (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de 

interes public (imobilele retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau 

sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale). 

 

 Art.2.  Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren, trebuie îndeplinite 

următoarele condiții: 

a) clădirea și terenul  să fie retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr.94/2000 

republicată; 

b) în clădire să se mențină afectațiunea de interes public. 

 

Art.3.  (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri și teren se acordă pe bază de cerere depusă la 

organul fiscal, însoțită de următoarele documente: 

a) documentul de retrocedare a clădirii și terenului; 

b) contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes 

public; 

c)  extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile. 

    (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.6a. 

 

 Art. 4.  Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie  a anului următor 

celui în care persoana depune cererea de scutire însoțită de documentele justificative. 

 Art. 5.  (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri are obligația de a aduce 

la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii 

cererii de scutire și data 1 ianuarie  a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire. 

  (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror 

modificări ale situației existente la data depunerii cererii. 

     (3) Neanunțarea modificărilor intervenite  conduce la ridicarea scutirii  începând cu data 

acordării acesteia. 
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 Art. 6. (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren are 

obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite 

față de situația existentă la data acordării scutirii. 

           (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror 

modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a 

anului următor celui în care au intervenit modificările. 

     (3) Neanunțarea modificărilor intervenite  conduce la ridicarea scutirii  începând cu data 

de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 

 

Anexa nr.7 - Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pentru clădirile și teren 

restituite potrivit art. 1 alin.(5) din O.U.G. nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au 

aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată 

 

Art.1. (1) Comunităţile minorităţilor naţionale din România  care au în proprietate clădiri și 

teren restituite potrivit art. 1 alin.(5) din O.U.G. nr.83/1999, republicată beneficiază de scutire la plata 

impozitului pe clădiri și teren. 

   (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de 

interes public (imobilele retrocedate sunt afectate unor activităţi de interes public din învăţământ sau 

sănătate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale). 

 

 Art.2.  Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren, trebuie îndeplinite 

următoarele condiții: 

a) clădirea și terenul  să fie restituite potrivit art. 1 alin.(5) din O.U.G. nr.83/1999,  republicată; 

b) în clădire să se mențină afectațiunea de interes public. 

 

Art.3.  (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri și teren se acordă pe bază de cerere depusă la 

organul fiscal, însoțită de următoarele documente: 

a) documentul de restituire a clădirii și terenului; 

b) contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes 

public; 

c)  extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile. 

    (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.7a. 

 

 Art. 4.  Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie  a anului următor 

celui în care persoana depune cererea de scutire însoțită de documentele justificative. 

 Art. 5.  (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri are obligația de a aduce 

la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii 

cererii de scutire și data 1 ianuarie  a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire. 

  (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror 

modificări ale situației existente la data depunerii cererii. 

     (3) Neanunțarea modificărilor intervenite  conduce la ridicarea scutirii  începând cu data 

acordării acesteia. 

 

 Art. 6. (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren are 

obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite 

față de situația existentă la data acordării scutirii. 

            (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției 

oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 

ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările. 

     (3) Neanunțarea modificărilor intervenite  conduce la ridicarea scutirii  începând cu data 

de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 



17 
 

     

Anexa nr.8 - Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pentru clădirile și 

terenurile afectate de calamități naturale 

 

Art.1. În situaţia producerii unor calamităţi naturale, (cutremure, inundaţii sau incendii 

provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren etc.) se acordă scutire la plata 

impozitului pe clădiri și teren. 

 

Art. 2. De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligaţiei de plată 

aferente clădirilor şi/sau terenurilor care au fost afectate în urma unor calamităţi naturale. 

 

Art. 3. (1) Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale se pot înregistra în 

scris sau telefonic la Biroul Protecţie Civilă, Apărare din cadrul Primăriei Municipiului Arad în termen 

de maxim 72 de ore de la producerea calamităţii. 

           (2) Biroul Protecţie Civilă, Apărare centralizează toate sesizările cetăţenilor referitoare 

la efectele calamităţii, pe care, în maxim 7 zile de la înregistrare le înaintează comisiei de evaluare a 

pagubelor produse la imobilele şi gospodăriile inundate în urma unei situaţiii de urgenţă, comisie 

numită prin Dispoziţia Primarului nr.463/06.03.2006. 

(3) În termen de 7 zile de la data primirii sesizărilor, comisia de evaluare a pagubelor 

verifică pe teren sesizările, încheind un proces – verbal de constatare conform Anexei 8.1. Procesul – 

verbal se încheie în 4 exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana afectată de calamitatea 

naturală, un exemplar rămâne la comisie, iar câte un exemplar se comunică Biroului Protecţie Civilă, 

Apărare, respectiv Serviciului Juridic, Contestaţii. 

 

Art. 4. (1) Înlesnirile la plată se acordă la cererea titularului impozitului pe clădiri/teren, cerere 

ce trebuie vizată de către preşedintele comisiei de evaluare a pagubelor produse de calamităţile naturale 

şi de membrul comisiei care a făcut constatarea pe teren. Cererea se vizează doar dacă sunt îndeplinite 

condiţiile pentru acordarea înlesnirii. 

(2) Cererea de înlesnire la plată este însoţită de un extras de carte funciară nu mai vechi 

de  30 de zile şi se depune la organul fiscal în maxim 30 de  zile de la data producerii calamităţii. 

(3) Cererile privind acordarea de înlesniri se aprobă nominal, pentru fiecare 

contribuabil, prin hotărâre a consiliului local. 

 

Art. 5. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă persoanelor în cauză, cu data 

de 1 ianuarie  a anului în care s-a produs evenimentul și se acordă pentru anul fiscal respectiv. 

 

 

 

 

Anexa nr.9 - Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pentru clădirile și teren 

în cazul persoanelor prevăzute în Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 

341/2004, cu modificările și completările ulterioare 

Art.1.  (1) Persoanele care au calitatea de  Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 

1989- Luptător Rănit, Luptător Reţinut,  Luptător cu Rol Determinant și  Luptător Remarcat prin Fapte 

Deosebite și dețin în proprietate clădiri și teren beneficiază de scutire la plata impozitului pentru clădiri 

și teren. 

 (2) Scutirea se acordă persoanelor prevăzute la alin.(1)  pentru locuinţa situată la adresa 

de domiciliu și pentru terenul aferent locuinței de domiciliu. 

 (3) Scutirea se aplică integral pentru bunul propriu și  pentru proprietăţile deţinute în 

comun de soţi. 
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 Art.2.  Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren, trebuie îndeplinite 

următoarele condiții: 

a) clădirea și terenul să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1. 

alin.(1); 

a) clădirea să fie utilizată numai ca locuință; 

b) clădirea să fie domiciliul persoanelor prevăzute la art. 1. alin.(1); 

c) în clădire să nu se desfășoare activități economice, să nu se obțină venituri din închiriere. 

 

Art.3.  (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul 

fiscal, însoțită de următoarele documente: 

a) act de identitate soț/soție; 

b) certificat de revoluționar; 

c) declarație pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfășoare 

activități economice, nu se obțin venituri din închiriere; 

d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile. 

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.9a. 

 

 Art. 4.  Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie  a anului următor 

celui în care persoana depune cererea de scutire însoțită de documentele justificative. 

 Art. 5. (1) Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri și teren are obligația de 

a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data 

depunerii cererii de scutire și data 1 ianuarie  a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire. 

  (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror 

modificări ale situației existente la data depunerii cererii. 

     (3) Neanunțarea modificărilor intervenite  conduce la ridicarea scutirii  începând cu data 

acordării acesteia. 

 

 Art. 6. (1) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren are 

obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite 

față de situația existentă la data acordării scutirii. 

            (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției 

oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 

ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările. 

     (3) Neanunțarea modificărilor intervenite  conduce la ridicarea scutirii  începând cu data 

de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 

 

 

Anexa nr.10 - Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pentru clădirile la care 

au fost realizate lucrări în condițiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 și a Legii nr. 

153/2011 

A) Procedura de acordare a  facilităţilor fiscale la plata impozitului pentru clădirile la care s-au 

realizat lucrări în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată. 

Art.1. De scutire la plata impozitului pe clădiri beneficiază proprietarii apartamentelor din 

blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie în condiţiile Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, 

actualizată. 

Art.2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată stabileşte lucrările de intervenţie pentru creşterea 

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, construite după proiecte elaborate în perioada 1950 - 
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1990, precum şi a locuinţelor realizate după proiecte elaborate în perioada 1950 - 1990, cu destinaţia 

de: 

     a) locuinţe sociale şi celelalte unităţi locative, aflate în proprietatea/administrarea consiliului 

local, indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuinţe sau sunt locuinţe unifamiliale; 

    b) locuinţe unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu adaptarea soluţiilor în 

funcţie de caracteristicile, particularităţile şi valoarea arhitecturală a locuinţelor. 

 Art. 3. Pentru a beneficia de această facilitate, proprietarii care realizează lucrări de intervenţie  

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 - să realizeze lucrările de intervenţie prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată; 

 - lucrările de intervenţie realizate la clădiri trebuie să fie recomandate de către auditorul 

energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic; 

 - din procesul -verbal de recepţie la terminarea lucrărilor trebuie să reiasă că s-au realizat 

lucrările recomandate de către auditorul energetic; 

 - au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie; 

 Art. 4. (1) Scutirea  se acordă pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a 

anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

            (2) Cererea se va depune până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care s-a 

întocmit procesul- verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

            (3) În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al 

acesteia. 

 Art.5. (1) Înlesnirile la plată se acordă pe baza cererilor şi a documentelor depuse la Direcţia 

Venituri. Formularul tipizat al cererii este prevăzut în Anexa nr.10.1. 

                      (2) Cererea va fi însoţită de următoarele documente: 

 - copie buletin/ carte de identitate a solicitantului; 

 - Extras CF actualizat al imobilului; 

 - autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii; 

     - certificatul de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt 

precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică; 

- certificatul de performanţă energetică eliberat după realizarea lucrărilor de intervenție; 

     -  procesul-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; 

 - declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului imobilului că lucrările de intervenţie au fost 

realizate pe cheltuială proprie. 

 

B) Procedura  de acordare a  facilităţilor fiscale la plata impozitului /taxei pentru clădirile la 

care s-au realizat lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii 

arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare 

Art.1. De scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri beneficiază proprietarii care execută lucrări 

în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2. Pentru a beneficia de această facilitate, persoanele fizice sau juridice trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

 - să realizeze lucrările prevăzute de Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii 

arhitectural-ambientale a clădirilor; 

 - clădirea, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pune în pericol 

sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului 

înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane; 

 - din procesul -verbal de recepţie la terminarea lucrărilor trebuie să reiasă că s-au realizat 

lucrările recomandate în nota tehnică de constatare; 
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Art.3. (1) Scutirea se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a 

anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

            (2) Cererea se va depune până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care s-a 

întocmit procesul- verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

                      (3) În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit/taxă nu se aplică noului proprietar al 

acesteia. 

 Art.4. (1) Înlesnirile la plată se acordă pe baza cererilor şi a documentelor depuse la Direcţia 

Venituri. Formularul tipizat al cererii este prevăzut în Anexa nr.10.2. 

          (2) Cererea va fi însoţită de următoarele documente: 

 - copie buletin/ carte de identitate a solicitantului; 

 - Extras CF actualizat al imobilului; 

- nota tehnică de constatare, încheiată în condițiile legii; 

- autorizaţia de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef al municipiului Arad, 

după caz; 

 - procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din care să rezulte că s-au realizat lucrările 

consemnate în nota tehnică de constatare. 

    

Anexa nr. 11- Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului/taxei pe clădiri și teren 

pentru organizații, folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ 

 

  Art. 1. Pot beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri și terenul aferent acestora, 

organizațiile nonprofit care desfășoară activități în următoarele domenii: 

 a) acordarea  de servicii sociale care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, 

ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu 

handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate; 

  b) științific, cultural, artistic, educativ, umanitar, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor 

omului, de protecția mediului. 

  Art.2. Beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei organizațiile nonprofit numai dacă 

fondurile acestora sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar, nonpatrimonial și prin 

activitățile desfășurate își aduc contribuția la susținerea activităților comunității locale. 

  Art.3.  Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri și teren, trebuie 

îndeplinite următoarele condiții: 

a) clădirile și terenul să fie în patrimoniul organizației; 

b) organizația să desfășoare activitățile menționate la art. 1; 

      b.1) clădirea/terenul să fie proprietate publică sau privată a statului ori a unității 

administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz; 

c) clădirile și terenul aferent să fie folosite pentru activități fără scop lucrativ; 

d) activitățile în cadrul organizației să aibă caracter continuu, să se desfășoare pe întreg 

anul fiscal. 

Art. 4. (1) Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la Direcţia Venituri, însoţită de : 

a) statutul organizației; 

b) memoriu de activitate al organizației; 

c) declarație că în clădirile/terenul pentru care se solicită scutirea se desfășoară activități 

fără scop lucrativ; 

d) alte documente considerate relevante în susţinerea cererii. 

(2) După depunerea cererii, Direcţia Venituri va proceda la verificarea faptică a celor 

prezentate de organizație, urmând a se încheia o notă de constatare. 

      (3) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr.11a. 

 

 Art. 5.  Scutirea la plata impozitului/taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie  a anului 

următor celui în care se depune cererea de scutire însoțită de documentele justificative. 
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 Art. 5. (1) Organizația care solicită scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri și teren are 

obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă 

între data depunerii cererii de scutire și data 1 ianuarie  a anului următor celui în care s-a depus cererea 

de scutire. 

  (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror 

modificări ale situației existente la data depunerii cererii. 

     (3) Neanunțarea modificărilor intervenite  conduce la ridicarea scutirii  începând cu data 

acordării acesteia. 

 

 Art. 6. (1) Organizația care beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri și teren 

are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări 

intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii. 

           (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror 

modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a 

anului următor celui în care au intervenit modificările. 

     (3) Neanunțarea modificărilor intervenite  conduce la ridicarea scutirii  începând cu data 

de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 

 

 

 


