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 MUNICIPIUL BOTOŞANI                                                    Anexa nr.7 

 CONSILIUL LOCAL                                                         la HCL nr. 377 din 29.12.2014 

   

                    

                          

 

REGULAMENT 

pentru stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare, în anul 2015, 

a facilităţilor fiscale, potrivit art.286 din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal 

 

 

 

 Art.1. Potrivit art.286 alin.(1) – (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, la cerere, Consiliul 

Local va acorda, în anul 2015 , scutiri la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, de la 

adresa de domiciliu, următoarelor categorii de persoane: 

a) copiilor orfani de ambii părinţi în vârstă de până la 18 ani, sau până la 25 ani, dacă urmează 

cursurile unei instituţii de învăţământ; 

b) persoanelor fizice care au în întreţinere un elev sau student, care în unul din ultimii 5 ani, 

anteriori anului fiscal curent, a obţinut premiul I, II sau III la faza naţională sau internaţională 

a unei olimpiade; 

c) persoanelor fizice care au un contract de voluntariat încheiat cu Consiliul Local al 

Municipiului Botoşani pentru prestarea de activităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă, 

încheiat potrivit prevederilor H.G. nr.1579/2005, în limita a 10 lei/persoană/lună; 

d) persoanelor fizice întreținători legali ai copiilor cu handicap grav sau accentuat pentru care 

sunt puse în aplicare programe de recuperare. 

Art.2. Potrivit art.286 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, la cerere, Consiliul Local 

va acorda, în anul 2015, scutiri la: 

a)  plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei de urbanism şi autorizaţiei de 

construire, persoanele care au suferit pierderi majore de pe urma calamităţilor naturale; 

b)  plata impozitului pe teren pentru proprietarii de terenuri degradate sau poluate neincluse în 

perimetrul de ameliorare, cu avizul favorabil al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

şi Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, solicitat de către proprietarii terenurilor 

după depunerea documentelor justificative de scutire. 

Art.3. Potrivit art.286 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, la cerere, Consiliul Local 

va acorda, în anul 2015, scutire  la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren persoanelor 

fizice în vârstă de peste 60 de ani, care au un venit lunar  mai mic decât salariul minim pe economie şi 

primesc ajutor social potrivit prevederilor Legii nr.416/2001; 

Art.4. Scutirea sau reducerea se acordă prin hotărâre a Consiliului Local, numai proprietarului pentru 

bunurile proprii şi cele comune soţilor; 

Art.5. Cererea de scutire sau reducere va fi însoţită de următoarele documente: 

a) actele de identitate pentru toţi membrii familiei (în original şi copie); 

b) actele de proprietate (în original şi copie); 

c) actul de curatelă pentru copiii în vârstă de până la 18 ani,  prevăzuţi la art.1 lit.a); 

d) actele de deces ale părinţilor ( în copie), pentru persoanele prevăzute la art.1 lit.a); 

e) diploma eliberată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării  elevului sau studentului (în original şi 

copie), pentru persoanele prevăzute la art.1 lit.b); 

f) declaraţia pe proprie răspundere depusă de întreţinătorul elevului sau studentului care a obţinut 

un premiu la o olimpiadă naţională sau internaţională, pentru persoanele prevăzute la art.1 

lit.b); 
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g) contractul de voluntariat (în copie), pentru persoanele prevăzute la art.1 lit.c); 

h) actul care dovedește calitatea de întreținător legal al copilului cu handicap, pentru persoanele 

prevăzute la art.1 lit.d); 

i) certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului aflat în întreținere legală, pentru 

persoanele prevăzute la art.1 lit.d); 

j) dovada urmării unui program de recuperare medicală, pentru persoanele prevăzute la art.1 

lit.d); 

k) procesul verbal de constatare a pagubelor provocate de calamităţile naturale, întocmit de 

comisia special constituită, pentru persoanele prevăzute la art.2; 

l) adeverinţe de venit pentru toţi membrii familiei,  pentru persoanele prevăzute la art.3; 

m) ancheta socială, pentru persoanele beneficiare prevăzute la art.3; 

Art.6.  Scutirea  se acordă  proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează 

începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză depun cererea însoţită de 

toate documentele prevăzute în prezentul regulament, care să ateste situaţia de persoană beneficiară. 

Art.7. Persoanele beneficiare au obligaţia de a anunţa, la Direcţia Impozite şi Taxe, situaţia în care nu 

mai îndeplinesc condiţiile din prezentul regulament, în termen de 30 zile de la data producerii 

schimbărilor. 

Art.8. Potrivit art.286, alin.(8), persoanele fizice care, în cursul anului 2015, vor efectua pe cheltuială 

proprie lucrările de reabilitare pentru creşterea performanţei energetice a locuinţelor, recomandate de 

către auditorul energetic, aşa cum este prevăzut în OUG nr.18/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, vor beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, pentru imobilul proprietate intrat în 

reabilitare, pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor 

finalizării lucrărilor de reabilitare. Scutirea la plata impozitului pe clădiri se va acorda, la cererea 

contribuabilului, persoană fizică, care va prezenta, în afara actelor de proprietate şi a celor de 

identitate,  următoarele documente:  

      a) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care să se 

constate realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de 

performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic. 

       b) documentele de plată, din care să rezulte suportarea de către contribuabil a cheltuielilor aferente 

lucrărilor de intervenţie; 

       c) documentele din care să rezulte că lucrările de intervenţie s-au efectuat cu respectarea 

prevederilor OUG nr.18/2009.  

     Art.9. Potrivit art.286, alin.(9), proprietarii care, în cursul anului 2015, vor executa lucrări de 

reabilitare a clădirilor în condiţiile Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural – 

ambientale a clădirilor, vor beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri sau a taxei pe clădiri pe o 

perioadă de 5 ani, cu începere  de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost 

efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se va acorda, la 

cererea contribuabilului care va prezenta, în afara actelor de proprietate şi a celor de identitate, 

următoarele documente: 

        a) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii; 

        b) documentele din care să rezulte că lucrările de intervenţie s-au efectuat cu respectarea 

prevederilor Legii nr.153/2011.  

 .  

                 

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ, 

           CONSILIER, Nica Tereza                   SECRETAR, Ioan Apostu 

                 

 


