
 

JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL  

AL COMUNEI 

HIDIȘELU DE SUS 

Romania, jud. Bihor,  

loc. Hidișelu de Sus, nr. 328,  

cod poștal 417275, C.I.F. 4660743, 

 

telefon/fax 0259 335 855,  

e-mail hidiseludesus@cjbihor.ro 

 www.primaria-hidiseludesus.ro 
 

1 

                                                                                                                       ANEXA nr. 4 la H.C.L. nr.___/2022 

 

 

                                              

Procedurile de acordare a unor scutiri de la plata impozitului pe clădiri, teren si impozit pe mijloacele de transport datorate de persoane fizice, 

reglementate de art. 456 alin (1) 

 lit p, r, s, t, art. 464 alin (1) lit r, s, t, u si art. 469 alin (1) lit a, b, c, d  - Cod Fiscal  

 

 

 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu terenul aferent şi/sau alte clădiri/terenuri aflate în proprietatea 

sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c)-f) și j) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant 

la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

Art.1. Persoanele fizice prevăzute de art. 2 lit. c)-f) și j) din Legea nr. 168/2020 aprobată cu modificările si completarile ulterioare, care au în proprietate 

sau coproprietate clădiri şi teren beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, doar pentru cladirea folosita ca domiciliu si terenul 

aferent acesteia. 

Art.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 

     -  clădirea şi terenul să se afle în proprietatea sau coproprietatea acestora 

Art.3.Scutirea la plata impozitului pe clădiri și teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal,însoţită de următoarele documente: 

     - copii xerox după actele de identitate;  

         - extras C.F. nu mai vechi de 30 zile; 

         - documente din care sa rezulte că a fost personal militar participant la acțiuni militare sau acte care atestă calitatea de urmaș al celui decedat și se 

încadrează în prevederile prevăzute la art. 2 lit. c)-f) și j) din Legea nr. 168/2020. 

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 însoţită de 

documentele justificative. 

Art. 5 

1. Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită 

în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire. 

2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.  

3. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și recalcularea impozitului începând cu data acordării facilității.  
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Art. 6 

1. Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului 

fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.  

 

2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. 

Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările. 

3. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările. 

 

 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru  

clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent şi un singur autoturism la alegere 

aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război 

 

 

Art.1. Veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război care au în proprietate sau coproprietate o clădire folosită 

ca domiciliu, terenul aferent şi un mijloc de transport la alegere beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto. 

Art.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădire folosită ca domiciliu, terenul aferent şi un mijloc de transport la alegere trebuie 

îndeplinite următoarele condiţii: 

-  clădirea şi terenul să se afle în proprietatea lor și să fie folosite ca domiciliu; 

-  mijlocul de transport să se afle în proprietatea solicitantului; 

- să aibe calitatea de veterani, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

Art.3.Scutirea la plata impozitului pe clădire, teren și auto se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente: 

   - copii xerox după actele de identitate din care rezultă adresa de domiciliu;  

         - extras C.F. nu mai vechi de 30 zile; 

         - cartea de identitate auto, după caz; 

- adeverință din care sa rezulte că sunt veterani, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război. 

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 însoţită de 

documentele justificative. 

Art. 5 

1. Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare 

intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de 

scutire. 
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2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii 

cererii.  

3. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și recalcularea impozitului începând cu data acordării facilității.  

Art. 6 

1. Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa 

organului fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.  

2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării 

scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările. 

3. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările 

 

 

   

 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru  

clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent acesteia un singur autoturism la alegere 

aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor  

prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 

 

 

Art.1. Persoanele prevăzute la art. 1 si 5, alin. (1)-(8) al Decretului-lege nr. 118/1990 si la art. 1 din O.G. nr. 105/1999 care au în proprietate sau 

coproprietate clădiri folosite ca domiciliu și teren aferent clădirii folosite ca domiciliu, precum si pentru un singur mijloc de transport la alegere, 

beneficiază de scutire la plata impozitului. Scutirea ramane valabila si in cazul transferului proprietatii prin mostenire catre copiii acestora, indiferent unde 

acestia domiciliaza; 

Art.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și un singur mijloc de transport trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 

    -  clădirea şi terenul să se afle în proprietatea acestora și să fie folosite ca domiciliu; 

    -  să fie beneficiarii D.L. nr. 118/1990 si ai O.G. nr. 105/1999; 

    -  mijlocul de transport să se afle în proprietatea solicitantului sau reprezentantului legal; 

Art.3. Scutirea la plata impozitului pe clădiri și teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente: 

- copii xerox după actele de identitate din care rezultă adresa de domiciliu;  

     - extras C.F. nu mai vechi de 30 zile; 

     - adeverință din care sa rezulte că sunt beneficiari ai D.L.nr. 118/1990. 

- dovedirea situatiilor prevazute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999 se face de catre persoanele interesate, cu acte oficiale sau prin orice mijloc de proba 

prevazut de lege; 

- cartea de identitate auto a titularului sau reprezentatului legal, după caz; 

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 însoţită de 

documentele justificative. 

doc:990010503/13
doc:990010503/13
doc:990010503/13
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Art. 5 

1.  Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare 

 intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire. 

2.    Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.  

3..   Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și recalcularea impozitului începând cu data acordării facilității.  

 

Art. 6 

1. Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului 

fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.  

2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. 

Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările. 

3. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările 

                                           

           

 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru 

clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent şi un singur autoturism la alegere 

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 in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat si persoane incadrate in 

gradul I de invaliditate 

 

 

 

Art.1. Persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul  de invaliditate, respectiv reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap 

grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate care au în proprietate sau coproprietate clădiri folosite ca domiciliu, terenul aferent 

acestora și un singur mijloc de transport la alegere beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și auto. 

Art.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, teren și un singur mijloc de transport trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 

    -  clădirea şi terenul să se afle în proprietatea solicitantului sau reprezentantului legal și să fie folosite ca domiciliu; 

    -  mijlocul de transport să se afle în proprietatea solicitantului sau reprezentantului legal; 

    - sa se încadreze în categoria persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor 

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

Art.3. Scutirea la plata impozitului pe clădiri, teren și auto se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente: 

    - copii xerox după actele de identitate titular și reprezentant legal din care rezultă adresa de domiciliu;  

         - extras C.F. nu mai vechi de 30 zile; 

         - cartea de identitate auto a titularului sau reprezentatului legal, după caz; 



 

5 

         - adeverință din care sa rezulte gradul handicapului sau invalidității solicitantului; 

         - documentul legal din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al persoanei îndreptățite 

Art. 4. Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădire, a impozitului/taxei pe teren, precum și a impozitului pe mijloacele de transport, se aplica incepand 

cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative. 

 Art. 5 

1. Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri/teren/auto are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare 

intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de 

scutire. 

2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii 

cererii.  

3. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și recalcularea impozitului începând cu data acordării facilității.  

Art. 6 

1. Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa 

organului fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.  

2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării 

scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările. 

3. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.  

 

 

 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru  

un singur mijloc de transport aflat în proprietatea sau coproprietatea  

persoanelor prevăzute la  art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 

 

 

Art.1. Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 beneficiază de scutirea de plata impozitului pentru un singur 

mijloc de transport, la alegere. 

Art.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului auto, teren trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 

    -  mijlocul de transport să fie în proprietatea acestora; 

    -  să fie beneficiarii Legii nr. 341/2004 

Art.3.Scutirea la plata impozitului auto se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente: 

    - copii xerox după actele de identitate solitantului; 

         - cartea de identitate auto; 

         - legitimație/adeverință din care sa rezulte că este beneficiar al Legii nr. 341/2004 

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 însoţită de 

documentele justificative. 
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Art. 5 

1. Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe mijl de transport are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare 

intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de 

scutire. 

2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii 

cererii.  

3. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și recalcularea impozitului începând cu data acordării facilității.  

Art. 6 

1. Persoana care beneficiază de scutire are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări 

intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.  

2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării 

scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările. 

3. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.  
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Procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante prevăzută 

 la art. 185 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală 

 

 

Cap. I   CADRUL LEGAL 

Conform prevederilor art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015, la cererea temeinic justificata a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda 

scutire sau reducere de majorari de intarziere. 

 

(1) Scutirea la plata majorărilor de întârziere  se va acorda doar pentru majoarile de intarziere aferente impozitului pe clădiri si teren (pentru locuinţa situată 

la adresa de domiciliu şi terenul aferent acesteia),  pentru următoarele categorii de persoane: 

 

❖ Copii minori, moştenitori ai unor imobile, aflaţi sub tutelă, plasament familial, încredinţare; 

❖ Persoanele fizice care într-un an beneficiază numai de: indemnizaţie de şomaj, ajutor social, alocaţie de sprijin; 

❖ persoanele vârstnice singure, bolnave, sau care aparţin unor familii cu venituri mici. 

❖ alte cazuri sociale; 

 

Tinând cont de numărul  mare de astfel de cazuri care solicită scutiri si facilitati la plata impozitelor si taxelor locale precum şi la plata majorărilor 

de întârziere , pentru o mai bună operativitate, Consiliul local al comunei Hidiselu de Sus va numi o comisie împuternicită cu analizarea şi rezolvarea 

acestor cazuri. 

 

Cap.II CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI 

 

Art.1 

 

Comisia  va fi  constituită dintr-un număr de 3 persoane, reprezentanţi ai administraţiei publice locale. 

 

Componenţa comisiei:  

 

1. REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL – PREŞEDINTELE COMISEI ECONOMICE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL 

AL COMUNEI HIDISELU DE SUS ; 

2. REPREZENTANT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE – SEFUL BIROULUI FINANCIAR CONTABIL  

 3. REPREZENTANT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE - INSPECTOR DIN CADRUL BIROULUI FINANCIAR 

CONTABIL – BIRTA FLORENTIN 
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 SECRETAR AL COMISIEI – SECRETARUL COMISEI ECONOMICE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 

HIDISELU DE SUS ; 

 

Art.2  

 

Convocarea comisiei se va face în scris, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare, de către secretarul comisiei. 

 

 

Art. 3 

 

Comisia constituită se va întruni lunar sau trimestrial in ultima luna din trimestru. 

 

Art. 4 

 

Activitatea comisiei va consta în analizarea dosarelor privind scutirea la plata  majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri şi teren 

(pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu şi terenul aferent acesteia), si emiterea dispozitiilor de aprobare/respingere a scutirii pentru persoanele 

îndreptăţite. 

 

Art. 5 

 

În cadrul fiecărei şedinţe a comisiei se va întocmi un proces- verbal cu propunerile de aprobare/ respingere, a scutirilor la plata  majorărilor de 

întârziere aferente impozitelor pe clădiri şi teren(pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu şi terenul aferent acesteia) . 

Procesul verbal va fi comunicat de către secretarul comisiei  persoanelor de specialitate din cadrul Serviciului impunere persoane fizice care au  

întocmit şi înaintat comisiei raporul de specialitate cu propunerea de aprobare/respingere a facilităţilor fiscale. 

În urma primirii procesului verbal persoanele de specialitate vor emite dispozitia privind aprobarea /respingerea cererii de acordare a scutirii si vor 

opera în baza de date scutirea aprobată. 

Dispozitia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare scutirilor la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri şi teren 

(pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu şi terenul aferent acesteia) va fi transmisa şi contribuabililor în cauză. 

Comisia nu poate lucra cu un număr mai mic de 3 membri. 

Rezultatele analizării cererilor se stabilesc de fiecare membru al comisiei prin aprobare sau respingere, rezultatul final fiind stabilit de minimum 3 

voturi de acelaşi fel. 

 

  

CAP III. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA FACILITĂŢILOR FISCALE  CONSTAND IN SCUTIREA DE LA PLATA  MAJORARILOR 

DE INTARZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE CLADIRI SI TEREN PENTRU LOCUINTA SITUATA LA ADRESA DE DOMICILIU SI 

TERENUL AFERENT ACESTEIA 
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1.Criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul sunt 

-solicitantul să nu realizeze nici un venit sau veniturile sale să provină în exclusivitate din ajutor social; 

-să nu deţină mai mult de o proprietate; 

- sa nu detina in proprietate mijloace de transport 

-totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelasi domiciliu cu petentul) să fie mai mic decât salariul minim brut pe ţară garantat 

în plată; 

-petentul şi ceilalţi membrii ai familiei care domiciliază la aceeaşi adresă, să nu deţină altă proprietate imobiliară în afara celei pentru care solicită 

acordarea scutirii; 

-solicitantul să aibă achitate toate obligaţiile fiscale principale datorate bugetului local, mai puţin obligaţiile fiscale accesorii pentru care se solicită 

acordarea scutirii; 

-suprafaţa utilă a locuinţei pentru care se solicită scutirea la plata impozitului, în funcţie de numărul de persoane care domiciliază la respectiva adresă, 

trebuie să nu depăşească suprafaţa din tabelul de mai jos, suprafaţă reglementată  prin Anexa nr.1. B.*T* din  Legea nr.114/1996 privind 

locuinţele(actualizată). 

FAMILIA SUPRAFAŢA UTILĂ 

1 PERSOANA 37 MP 

2 PERSOANE 52 MP 

3 PERSOANE 66 MP 

4 PERSOANE 74 MP 

5 PERSOANE 87 MP 

6 PERSOANE 93 MP 

7 PERSOANE 107 MP 

8 PERSOANE 110 MP 
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Cap. IV. Documentatia necesara in vederea intocmirii dosarului de acordare a facilitatilor     

                fiscale 

 

 

1 Documentaţia necesară în vederea întocmirii dosarului de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele prevăzute la Cap.I , este următoarea: 

         a)      Dosarul pentru acordarea scutirii la plată trebuie să cuprindă: 

        -     cererea prin care se solicită  scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri si teren (pentru locuinţa situată la adresa de 

domiciliu şi terenul aferent acesteia), trebuie făcută de către proprietar şi numai pentru locuinţa de domiciliu şi pentru terenul aferent locuinţei de 

domiciliu; Cererea  poate  fi depusă  o  singură  dată în  decursul anului. 

       -   copii acte autentice ce fac dovada proprietăţii (contract vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, extras de carte funciară 

având o vechime mai mică de 3 luni la data depunerii dosarului fiscal de înlesnire la Registratura Primariei Comunei Hidiselu de Sus); 

      -   copie Buletin de identitate sau Carte de identitate , pentru toţi membrii familiei care au acelasi domicliu cu solicitantul; 

     -     copii  de pe certificatele   de  naştere, in  cazul  copiilor  minori  cu  vârste de  până  la  14 ani , care  domiciliază împreună  cu  solicitantul;  

     -    ancheta socială efectuată de Compartimentul Asistenta Sociala Hidiselu de Sus, care să cuprindă toate bunurile mobile si imobile din proprietate ; 

-   declaraţie pe proprie răspundere cu bunurile mobile şi imobile deţinute în proprietate; 

      -    dovada veniturilor lunare pentru toţi membrii familiei (adeverinţă de salariu, cupon de pensie,carnet de somaj, pensie de asistenţă socială, alocaţie 

pentru copii, pensie  alimentară, pensie  de  urmaş, decizie de acordare a ajutorului social); 

 

-  dovada de la Compartimentul Stare civilă si Autoritate Tutelara din cadrul Primăriei Comunei Hidiselu de Sus - în cazul persoanelor minore aflate 

sub tutelă, curatela,plasament familial, întreţinere; 

 

-  adeverinta cu venitul net lunar realizat pe ultima lună, potrivit modelului din Legea nr. 416/2001; 
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-  în cazurile în care persoanele nu sunt încadrate în muncă - adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Oradea din care să 

rezulte că persoanele nu au venituri impozabile; 

 

    -  declaraţie pe propria răspundere a solicitantului şi a persoanelor care domiciliază impreună cu aceasta că nu deţin alte proprietăţi imobiliare în  afară  

de  cea  pentru  care  solicită acordarea  scutirii de la  plata  impozitului; 

 

     - declaraţie pe propria răspundere, atât a solicitantului, cât şi a membrilor familei ce domiciliază împreună cu acesta, că nu au alte venituri (venituri din 

activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, venituri din activităţi agricole, venituri din premii şi jocuri de noroc, 

venituri din dividende şi din alte surse); 

 

      -  dovada  privind  bursele   pentru  elevi  sau  studenţi, eliberată de  instituţia  de  învăţământ   unde  frecventează  cursurile. 

 

      -  cupon de pensii, alte acte medicale (dacă este cazul); 

        

Art. 1 

 Raportul de specialitate cu propunerea de acordare /respingere va fi intocmit doar daca toate criteriile prevazute la Cap.III sunt indeplinite si cererea 

de acordare este insotita de toate documentele prevaztue la Cap.IV.  

 Cererea de acordare a scutirii la plata  majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri si teren (pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu 

şi terenul aferent acesteia), se clasează dacă  acesta nu cuprinde toate documentele prevăzute la Cap IVsi nu sunt indeplinite criteriile de la Cap.III. 

Clasarea şi motivele acestuia vor fi comunicate în scris solicitantului în termen de 15 zile de la data depunerii cererii. 

 

Art. 2 

         In cazul in care nu sunt indeplinite cumulativ conditiile de la art.1, cererea nu va mai fi supusa dezbaterii comisiei. 

 

Art. 3 

 

Termenul de soluţionare a dosarului privind cererea de acordare a facilităţii fiscale de scutire la plata  majorărilor  de intarziere aferente impozitului 

pe clădire şi teren (pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu şi terenul aferent acesteia),  este de 45 de zile de la data înregistrării cererii la Registratura 

Primăriei Comunei Hidiselu de Sus. 
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Art. 4 

 

De facilităţile fiscale prevăzute la Cap.1 beneficiază persoanele fizice solicitante, începând cu data de întâia lunii următoare aprobării cererii 

(dosarului) de către comisia legal constituită, cu condiţia achitării debitelor restante, daca toate criteriile prevazute la Cap.III sunt indeplinite si cererea de 

acordare este insotita de toate documentele prevaztue la Cap.IV.  

. 

CAP.V DISPOZIŢII FINALE 

 

 

Art. 1 

 

Prezenta procedura va fi revizuită sau modificată  in functie de politica fiscală promovată de primar si Consiliul Local al Comunei Hidiselu 

de Sus. 

ART. 185 Instituirea posibilităţii acordării înlesnirilor la plată de către organul fiscal local  

(1) La cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligaţiile fiscale restante următoarele înlesniri la plată:  

a) eşalonări şi/sau amânări la plata obligaţiilor fiscale, precum şi a obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 184 alin. (5);  

b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.  

 

(2) Eşalonarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani, iar amânarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 6 luni, dar care nu poate depăşi 

data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă.  

(3) Pe perioada pentru care au fost acordate amânări sau eşalonări la plată, pentru obligaţiile fiscale principale eşalonate sau amânate la plată, se datorează 

majorări de întârziere de 0,5% pe lună sau fracţiune de lună, reprezentând echivalentul prejudiciului.  

(4) Pe perioada eşalonării şi/sau amânării la plată, un procent de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalitate a acestora, 

aferente obligaţiilor fiscale eşalonate sau amânate la plată, se amână la plată. În situaţia în care sumele eşalonate sau amânate au fost stinse în totalitate, 

majorările de întârziere amânate la plată se anulează.  

(5) Pentru obligaţiile fiscale eşalonate şi/sau amânate la plată, contribuabilii trebuie să constituie garanţii astfel: a) în cazul persoanelor fizice, o sumă egală 

cu două rate medii din eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale locale eşalonate şi majorări de întârziere calculate, în cazul eşalonărilor la plată, sau o sumă 

rezultată din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate şi majorările de întârziere calculate şi numărul de luni aprobate pentru amânare la plată, în 

cazul amânărilor la plată; b) în cazul persoanelor juridice garanţia trebuie să acopere totalul obligaţiilor fiscale eşalonate şi/sau amânate la plată. 

(6) Prin hotărâre a autorităţii deliberative se aprobă procedura de acordare a înlesnirilor la plată.  

(7) În cazul contribuabilului persoană juridică, acordarea înlesnirilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează cu respectarea regulilor în domeniul 

ajutorului de stat. 
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Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului/taxe pentru clădirile şi terenurile aferente clădirilor utilizate pentru furnizarea de 

servicii sociale de către ONG-uri si intreprinderi sociale potrivit art. 456 alin. (2) lit. c) si art. 464 alin. (2) lit. d) – Cod fiscal 

 

Art. 1. ONG-urile si intreprinderile sociale care deţin clădiri şi teren aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale pot beneficia de scutire 

la plata impozitului/taxei pe clădiri şi teren.  

 

Art. 2. Serviciile sociale care trebuie desfăşurate de ONG-urile si intreprinderile sociale pentru a beneficia de scutire sunt de tipul:  

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/teren, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:  

a. ONG-urile si intreprinderile sociale îşi desfăşoară activitatea în condiţiile O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

b. asociaţia sau fundaţia să fie acreditată ca furnizor de servicii sociale;  

c. în clădire să să se desfăşoare exclusiv serviciile sociale pentru care asociaţia sau fundaţia a fost acreditată;  

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

 

Art. 4. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente:  

a. actul de înfiinţare al ONG-urilor si intreprinderii sociale;  

b. statutul ONG-ului/intreprinderii sociale;  
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c. certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociaţiei sau fundaţiei;  

d. memoriu de activitate; 

e. raportul de inspecţie fiscala;  

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

 

Art. 5. Scutirea de la plata impozitului/taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire 

însoţită de documentele justificative.  

 

Art. 6.  
 

1. ONG-urile si intreprinderile sociale care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal 

orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus 

cererea de scutire. 

 

2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.  

 

3. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și recalcularea impozitului începând cu data acordării facilității.  

 

1. ONG-urile si intreprinderile sociale care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să 

aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.  

 

2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. 

Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările. 

 

3. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.  

 

Art. 7.  
 

1. Anual, până cel târziu la data de 31 martie, ONG-urile si intreprinderile sociale care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi teren 

are obligaţia de a depune la organul fiscal un memoriu privind activitatea desfăşurată în anul anterior, precum şi 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.  

 

 

 



 

15 

 

 

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile afectate de calamităţi naturale art. 456 alin. (2) lit. i) si art. 

464 alin. (2) lit. g) – Cod fiscal 

 

 

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 şi 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 Compartimentul Registratura – Relatii cu 

publicul, din cadrul Primariei Comunei Hidiselu de Sus în termen de maxim 72 de ore de la producerea calamităţii. 

2. Compartimentul Registratura – Relatii cu publicul 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. 

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  

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

comisie, iar 2 exemplare la primaria comunei Hidiselu de Sus. 

 

Art. 4. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă persoanelor în cauză, pe o perioadă de 5 ani incepând cu data de 1 ianuarie a anului 

următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative şi se acordă pentru anul fiscal următor. 
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Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi teren în cazul persoanelor prevăzute în Legea nr. 341/2004 

recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 

1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, cu modificările şi completările ulterioare – art. 456 

alin. (2) lit. j) si art. 464 alin. (2) lit. h) – Cod fiscal 

 

 

Art. 1.  

1. Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989- Luptător Rănit, Luptător Reţinut, Luptător cu Rol 

Determinant şi Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi deţin în proprietate clădiri şi teren beneficiază de scutire la plata impozitului pentru 

clădiri şi teren.  

2. Scutirea se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1) pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu şi pentru terenul aferent locuinţei de domiciliu.  

3. Scutirea se aplică integral pentru bunul propriu şi pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi. 

 

Art. 2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:  

a. clădirea şi terenul să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1. alin.(1);  

b. clădirea să fie rezidențială 

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

d. în clădire să nu se desfăşoare activităţi economice, să nu se obţină venituri din închiriere. 

 

Art. 3. Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente: 

a. act de identitate soţ/soţie;  

b. certificat de revoluţionar;  

c. declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfăşoare activităţi economice, nu se obţin venituri din 

închiriere; 

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

 

Art. 4. Scutirea de la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de 

documentele justificative.  

 

Art. 5.  

1. Persoana care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare 

intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire. 

 

2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii.  
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3. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la anularea scutirii și recalcularea impozitului începând cu data acordării facilității.  

 

Art. 6.  

1. Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului 

fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii.  

 

2. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. 

Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările. 

 

3. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.  
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Procedurile de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile la care au fost realizate lucrări în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 18/2009 şi a Legii nr. 153/2011 - art. 456 alin. (2) lit. m) si n) - Cod Fiscal 

 

 

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 - 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:  

a. să realizeze lucrările de intervenţie prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe, actualizată; 

b. 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 recepţie la terminarea lucrărilor. 

3. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia. 

 

Art. 5. Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, 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;  
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- 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 intervenţie; 

 - 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 cumulative:  

 

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

b. clădirea, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, să pună în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei 

şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane;  

c. din procesul -verbal de recepţie la terminarea lucrărilor reiese că s-au realizat lucrările recomandate în nota tehnică de constatare; 

 

Art. 3. Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoţită de următoarele documente: 

a. - copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;  

b. - Extras CF actualizat al imobilului;  

c. - nota tehnică de constatare;  

d. -autorizaţia de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef după caz;  

e. - procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din care să rezulte că s-au realizat lucrările consemnate în nota tehnică de constatare. 

 

Art. 4.  

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 martie a anului în care s-a întocmit procesul- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.  

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

 
   PRIMAR,        INSPECTOR 

Adrian Petroi         Claudiu Birta 

 


