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                                             ANEXA NR. 4  LA HCL NR  54   DIN 29.11.2018              

                                                                                        
FACILITĂŢI FISCALE ÎN ANUL 2018 PENTRU PERSOANE FIZICE 

 
A.  S cutire  la  plata impozitului/taxei pe clădiri    datorat/datorată de persoanele fizice 

conform  art.  456  alin  (2)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  se  acordă, 
pentru următoarele clădiri: 

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, 
muzee ori case memorial;  

    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 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; 

    d) 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; 

    e) 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; 

    f) 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; 

    g) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror 
venituri lunare sunt pana in 500 lei inclusiv ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau 
ajutor social; 

B.  S cutire  la  plata  impozitului/taxei pe teren, datorat/datorată de persoanele fizice 
Conform  art.  464  alin  (2)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  se  acordă, 
pentru următoarele terenuri: 

     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 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; 

    e) 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; 

     f) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt pana in 500 lei 
inclusiv ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 
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    g) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare; 
    h) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care 

proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie; 
    i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate; 
    j) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate; 
    k) 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. 

 
C. Conform art. 456 alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se acordă reducere cu 

50% la plata impozitului/taxei pe teren, datorat/datorată de persoanele fizice, pentru următoarele 
terenuri: 

 - terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare 
sunt cuprinse între 500 lei şi 1000 lei inclusiv; 

 
D. Conform art. 456 alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se acordă reducere cu 

50% la plata impozitului/taxei pe clădiri, datorat/datorată de persoanele fizice, pentru următoarele 
clădiri: 

 - clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror 
venituri lunare sunt cuprinse între 500 lei şi 1000 lei inclusiv; 

 
E. Conform Art. 464 alin. (4)  din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se acorda reducere cu 

50% la  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. 

 
F. Conform Art. 476 alin. (2)  din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se acorda scutirea taxei 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, in procent de  100%,  pentru:  
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a 

monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, 
integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie; 

    b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor 
istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii 
imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în 
documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii; 

    c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru 
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

    d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care 
se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării 
operaţiunilor respective. 

 
G. Conform Art. 485 alin. (1)  din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se acorda scutiri  la plata 

taxelor speciale instituite conform art. 484,  in procent de 100%, pentru următoarele persoane fizice 
sau juridice:  

 (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. 

 
H. Conform Art. 487 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se acorda scutiri  la plata 

taxelor instituite conform art. 486, in procent de 100%, 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. 

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a 
impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se aplică, începând cu data de 1 
ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 
decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor 
publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv. 

 
I.  S cutire  la  plata  impozitului/taxei pentru mijloace de transport, datorat/datorată de 

persoanele fizice Conform  art.  469  alin  (1)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  
se  acordă, pentru următoarele mijloace de transport: 

a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor 
de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor derăzboi, pentru un singur mijloc de transport, la 
alegerea contribuabilului; 

    b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav 
sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau 
coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor 
încadraţi 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 
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 
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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; 

    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; 
 
J. Conform Art. 469 alin. (2)  din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se acorda scutirea 

impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol – in procent de 
100% . Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate 
efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

 
K. Conform Art. 476 alin. (2)  din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se acorda scutirea taxei 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, in procent de  100%,  pentru:  
  a)     lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a 

monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, 
integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie; 

   b)     lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al 
monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate 
de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu 
reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;  

  c)      lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru 
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

  d)    lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care 
se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării 
operaţiunilor respective. 

  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)     reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în 
gradul I de invaliditate 
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L. Conform Art. 485 alin. (1) (Alte taxe locale) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, se 

acorda scutiri  la plata taxelor speciale instituite conform art. 484,  in procent de 100%, pentru 
următoarele 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;  

 
M. Conform Art. 487 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal se acorda scutiri  la plata 

taxelor instituite conform art. 486, in procent de 100%, 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. 

 
N. Facilităţile fiscale prevăzute la pct. A lit. g ), pct. B lit. f ), pct. C, respectiv pct. D, se 

acordă cu respectarea următoarelor criterii: 
- suprafaţa construită desfăşurată a locuinţei persoanelor fizice solicitante să nu depăşească 100 

mp (cu excepţia persoanelor beneficiare de ajutor social/venit minim garantat); 
- persoanele fizice solicitante să nu deţină în proprietate alte locuinţe în afara celei de domiciliu; 
- persoanele fizice solicitante să nu figureze în evidenţa Biroului  Venituri Impozite şi Taxe 

cu mijloace de transport (autoturisme, microbuze, autoutilitare, autovehicule transport marfă, 
tractoare). 

 
Constituirea dosarului: 
- cerere prin care solicită scutirea sau reducerea de impozite; 
- copii după actele de identitate soţ-soţie, din care rezultă adresa de domiciliu; 
- adeverinţe de salariu / cupoane de pensie / declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte 

veniturile lunare ale soţilor (conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6); 
- certificat de atestare fiscală / adeverinţă de venit eliberate de Administraţia Finanţelor 

Publice din care să rezulte următoarele: 
 nu este asociat sau acţionar la o societate comercială; 
 nu obţine venituri din activităţi economice autorizate, închirieri sau altele asemenea; 
 orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii; 
 Facilităţile fiscale se acordă persoanelor fizice solicitante pentru anul 2018, în măsura în 

care este respectat termenul de depunere a cererii respective 31.03.2018.  
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Model de declaraţie pentru facilităţi fiscale prevăzute la pct. A lit. g ), pct. B lit. f ), pct. C, 

respectiv pct. D în Anexa nr. 5 : 
 
 
 

DECLARAŢIE, 
Subsemnatul(a)____________________________________________________________ 

domiciliat în Vinatori Neamt, Str. _______________________ nr. _________,bl. ___, sc. ___, ap. 

___, identificat cu BI/CI seria ____ nr. __________, eliberat de __________________________, la 

data de _____________________, C.N.P. _______________________, cunoscând prevederile art. 326 

din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv că declararea necorespunzătoare a adevărului 

făcută unui organ sau instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, 

declar pe proprie răspundere că următoarele date şi informaţii corespund realităţii: 

- nu obţin venituri din salarii şi alte drepturi salariale din ţară sau străinătate 

- nu sunt membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă 

- nu beneficiez de indemnizaţie de şomaj sau venit lunar de completare 

- nu sunt pensionar 

- nu beneficiez de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţie pentru 

creşterea copilului, indemnizaţie de maternitate 

- nu beneficiez de alte indemnizaţii cu caracter permanent 

- nu beneficiez de burse sau alte ajutoare 

- nu obţin venituri din utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau a altor bunuri mobile 

sau imobile (arende, chirii, alte fructe naturale sau industriale) 

- nu am obţinut şi nu obţin venituri din vânzarea mijloacelor de transport sau a altor bunuri mobile 

- nu deţin conturi sau depozite bancare în ţară sau străinătate 

Mă oblig să aduc la cunoştinţă Primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei sau a 

veniturilor realizate, în termen de 5 zile de la data modificării. 

Drept pentru care dau prezenta declaraţie, pentru a fi anexată la cererea pentru reducerea 

impozitului pe cădiri şi teren. 

Completată personal, într-un singur exemplar, astăzi ______________ la Primăria comunei 

Vinatori Neamt. 

Semnătura. 
__________________ 
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ANEXA 4 .1 LA HCL NR.  54  din 29.11.2018     
 

PROCEDURA DE CALCUL SI PLATA A TAXELOR PREVAZUTE LA  
ART.486 DIN LEGEA 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL 

 
 
 
1.  Taxa pentru realizarea unor lucrari pe domeniul public   

a. Mod de calcul : taxa se aplica pentru fiecare zi cand se realizeaza lucrari pe 
domeniul public; 
b. Termen de plata : se achita la data obtinerii autorizatiei de la structura 
specializata in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului, iar autorizatia 
se obtine pe baza de cerere. 

2. Taxa pentru ocuparea  terenurilor apartinand domeniul public, cu constructii 
provizorii, autorizate in conditiile legii 

a. Mod de calcul : taxa se aplica pentru fiecare zi in care este ocupat terenul 
apartinand domeniului public. In cazul constructiilor provizorii realizate sau 
desfiintate in cursul anului fiscal, taxa se calculeaza proportional cu perioada 
ramasa pina la sfarsitul anului fiscal. 
b. Termen de plata : se achita in 4 rate egale, respectiv la 15 martie, 15 iunie, 
15 septembrie, 15 noiembrie.  

3. Taxa pentru pentru vanzarea produselor ce fac obiectul comertului in targuri, 
standuri, situate de-a lungul drumurilor publice, in parcuri, locuri publice special 
amenajate 

a. Mod de calcul : pe baza masuratorii efectuate de agent, in vederea stabilirii 
exacte a suprafetei ocupate de fiecare vanzator in parte,  

b. Termen de plata: in momentul stabilirii se plateste la agentul incasator dupa 
care se elibereaza chitanta corespunzatoare. 

4. Taxa oficiere casatorie 
a. Mod de calcul: 
-  taxa pentru  oficierea casatoriei pentru sotii care au domiciliul pe raza com. 
Vânatori-Neamț, in locatiile puse la dispozitie de autoritatea locala: 
sambata/duminica, sarbatorile legale, cat si in afara programului de lucru; 
- taxa pentru  oficierea casatoriei pentru sotii care nu au domiciliul pe raza com. 
Vinatori-Neamt, in locatiile puse la dispozitie de autoritatea locala: 
sambata/duminica, sarbatorile legale, cat si in afara programului de lucru;   
- Taxa pentru oficierea casatoriei in locatiile puse la dispozitie de autoritatea 
locala, inainte de implinirea termenului legal : in toate situatiile; 
b. Termen de plata: anticipat, odata cu depunerea cererii 

5. Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate 
obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii 
unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra 
mediului înconjurător 

a. Mod de calcul : taxa de aplica in functie de tip vehicul (tractoare, remorci, 
buldoexcavatoare, ifron, taf, motoscuter, vehicul cu tractiune animala) 
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b. Termen de plata: la data depunerii documentelor 
6. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort 

a. Mod de calcul: taxa se aplica pentru indeplinirea procedurii de divort pe 
cale administrativa 
b. Termen de plata: anticipat, odata cu depunerea cererii 

7. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 
alte asemenea planuri 

a. Mod de calcul:  taxa se aplica pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri 

b. Termen de plata: la data eliberarii documentelor 
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ANEXA 4.2 LA HCL NR.  54  din 29.11.2018     
 

CRITERIILE DE STABILIRE A COTELOR ADITIONALE PREVAZUTE LA 
ART. 489 DIN LEGEA 227/2015 

 
I. Criteriile de stabilire a cotelor adiționale prevazute la art. 489 din Legea 

227/2015 privind Codul Fiscal, dupa cum urmeaza, insa nelimitandu-se la acestea, 

urmatoarele:  

a) necesitatea asigurării sustenabilității Strategiei de dezvoltare a Comunei 

Vinatori Neamt  pe perioada 2014 – 2020; 

b) necesitatea pastrarii, in general, a unui nivel al fiscalității locale comparabil cu 

anii anteriori in vederea asigurării caracterului predictibil al impozitelor si 

taxelor locale; 

c) necesitatea asigurării de servicii publice de calitate pentru locuitorii comunei; 

d) necesitatea imbunatatirii sistemului de management in domeniul invatamant la 

nivelul comunei; 

e) necesitatea modernizarii retelei de drumuri de interes local, modernizarii 

sistemului de iluminat public; 

f) alte criterii avand la baza considerente de natura economica, sociala, determinate 

de necesitățile bugetului local(impulsionarea activitatilor economice, imbunatatirea 

aspectului localitatii, etc.) 

  
II. Cotele adiționale sunt evidențiate în cuprinsul art. 3 din hotararea privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale,  anul 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
ANEXA 4.3 la HCL NR.  54  din 29.11.2018     

 
PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR LA PLATA 
IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI CONF. ART 456 ALIN.(2) 

 
Art. 1 Beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri:  
   a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau 
arheologice, muzee ori case memoriale;  
    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 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; 
    d) 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; 
    e) 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; 
    f) 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. 2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cladiri  trebuie indeplinite 
urmatoarele conditii: 

a. cladirea sa fie in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la 
Art. 1(lit. a)-f)). 
b. in cladire sa nu se desfasoare activitati economice, si nu se obtina venituri 
din inchiriere. 

Art. 3. Scutirea la plata impozitului pe cladire se acorda pe baza de cerere model anexa 
la procedura, depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente: 

a. act de identitate sot/sotie; certificat de inregistare persoana juridica; 
b. documente justificative conform carora cladirea se incadreaza in 
prevederile Art. 1 lit. a)-f); 
c. declaratie pe proprie raspundere a proprietarului cladirii ca in cladire nu se 
desfasoara activitati economice, nu se obtin venituri din inchiriere; 
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d. extras de carte funciara, nu mai vechi de 30 de zile. 
Art. 4. Scutirea de la plata impozitului se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator celui in care persoana depune cererea de scutire insotita de documentele 
justificative. 
Art. 5. 
1. Persoana care solicita scutire la plata impozitului pe cladiri are obligatia de a aduce la 
cunostinta organului fiscal orice modificare intervenita in perioada cuprinsa intre data 
depunerii cererii de scutire si data 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a depus 
cererea de scutire. 
2. Instiintarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricaror 
modificari ale situatiei existente la data depunerii cererii. 
3. Neanuntarea modificarilor intevenite conduce la anularea scutirii si recalcularea 
impozitului incepand cu data acordarii facilitatii. 
 

 
 

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR LA PLATA  
IMPOZITULUI/TAXEI PE  TEREN CONF. ART 464 ALN.(2) 

 
Art. 1 Beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pe teren:  
     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 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; 
    e) 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; 
     f) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt pana in 
500 lei inclusiv ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 
    g) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de 
utilizare; 
    h) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în 
care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie; 
    i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate; 
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    j) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele 
protejate; 
    k) 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. 
 
Art. 2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe teren  trebuie indeplinite 
urmatoarele conditii: 

a. terenul sa fie in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 
1(lit. a)-e); g)-k)). 
b. sa nu se desfasoare activitati economice si nu se obtina venituri din 
inchiriere. 

Art. 3. Scutirea la plata impozitului pe teren se acorda pe baza de cerere model anexa la 
procedura, depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente: 

a. act de identitate sot/sotie; certificat de inregistare persoana juridica; 
b. documente justificative conform carora cladirea se incadreaza in 
prevederile Art. 1 (lit. a)-e); g)-k)). 
c. declaratie pe proprie raspundere a proprietarului terenului ca nu  desfasoara 
activitati economice, nu se obtin venituri din inchiriere; 
d. extras de carte funciara, nu mai vechi de 30 de zile. 

Art. 4. Scutirea de la plata impozitului se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator celui in care persoana depune cererea de scutire insotita de documentele 
justificative. 
Art. 5. 
1. Persoana care solicita scutire la plata impozitului pe teren are obligatia de a aduce la 
cunostinta organului fiscal orice modificare intervenita in perioada cuprinsa intre data 
depunerii cererii de scutire si data 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a depus 
cererea de scutire. 
2. Instiintarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricaror 
modificari ale situatiei existente la data depunerii cererii. 
3. Neanuntarea modificarilor intevenite conduce la anularea scutirii si recalcularea 
impozitului incepand cu data acordarii facilitatii. 
 
 

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR LA PLATA TAXEI 
PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI 

AUTORIZATIILOR CONF. ART 476 ALN.(2) 
 
Art. 1 Beneficiaza de scutire la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 
autorizaţiilor : 
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a 
monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii 
persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie; 
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    b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al 
monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările 
ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor 
istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism 
întocmite potrivit legii; 
    c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri 
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
    d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de 
administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective. 
Art. 2. Scutirea la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor se 
acorda pe baza de cerere model anexa la procedura, depusa la organul fiscal, insotita de 
urmatoarele documente: 

a. documente doveditoare ale incadrarii lucrarilor in una din situatiile 
prevazute la art.1. 

Art. 3. 
1. Persoana care solicita scutire la plata  taxei are obligatia de a aduce la cunostinta 
organului fiscal orice modificare intervenita in perioada cuprinsa intre data depunerii 
cererii de scutire si data 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a depus cererea de 
scutire. 
2. Instiintarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricaror 
modificari ale situatiei existente la data depunerii cererii. 
3. Neanuntarea modificiirilor intevenite conduce la anularea scutirii si recalcularea 
impozitului incepand cu data acordarii facilitatii. 
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Model de cerere pentru facilităţi fiscale conform art. 456 aln.(2), art. 464 aln.(2) si 
art. 476 aln.(2) 

 
 

CATRE, 

PRIMARIA COMUNEI VANATORI NEAMT 

 
Subsemnatul(a)_________________________________________________ 

domiciliat în ________________, Str. _______________________ nr. ________, bl. 

___, sc. ___, ap. ___, identificat cu BI/CI seria ____ nr. __________, eliberat de 

__________________________, la data de _____________________, C.N.P. 

_______________________,  (co)proprietar al cladire/teren situat 

_______________________________________ prin prezenta solicit scutire de la 

plata___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ conform Hotararii 

Consiliului Local Vanatori Neamt nr. _____/_____________. 

La prezenta cerere anexez: 
- toate actele doveditoare ale incadrarii cladirii/terenului  in situatia 

prezentata la Art. 1 
- extras de carte funciara, nu mai vechi de 30 de zile. 
De asemenea, declar ca am luat act de urmatoarele precizari: 
1. Nedeclararea oricaror modificari intervenite in perioada cuprinsa intre data 

depunerii cererii de scutire si data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a depus 
cererea de scutire, se sanctioneaza cu amenda si duce la anularea scutirii acordate, 
incepand cu data acordarii acesteia. 

2. Instiintarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data 
aparitiei oricaror modificari ale situatiei existente la data acordarii scutirii. Scutirea va 
inceta cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care au intervenit modificarile. 

3. Neanuntarea modificarilor intervenite prevazute la pct. 2 conduce la 
ridicarea scutirii incepand cu data de 1 ianuarie a anului in care au intervenit 
modificarile. 
 
 
 
Data______________       Semnatura____________ 
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