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ANEXA NR.7 

  LA  PH L nr./2018 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019 

  

      

 

Regulament privind procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului 

pentru clădiriconform art.7 alin (1) lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i)  din  proiectul de 

hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019 

 

 

I. SCUTIRE PENTRU CLĂDIRILE UTILIZATE PENTRU FURNIZAREA DE 

SERVICII SOCIALE DE CĂTRE ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE ȘI 

ÎNTREPRINDERI SOCIALE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE 

 

1. Organizațiile neguvernamentale sunt structuri instituționalizate de natura privată ce 

pot activa fie ca grupuri informale, fie ca persoane juridice. Din punct de vedere juridic, în 

România, organizațiile neguvernamentale pot exista sub 3 forme: asociație, fundație sau 

federație. Organizațiile neguvernamentale care deţin în proprietate clădiri utilizate pentru 

furnizarea de servicii sociale pot beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri. 

 

2. Serviciile sociale care trebuie desfăşurate de organizațiile neguvernamentale pentru 

abeneficia de scutire sunt: 

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

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

fiecăreicategorii; 

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

vârstnicedependente; 

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

persoanedependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, persoane care 

au părăsitpenitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violenţa în familie, 

victime aletraficului de fiinţe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri 

sau cuvenituri mici, imigranţi, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de 

boliincurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie social; 

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

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

pentrupersoanele aflate în fazele terminale ale unor boli; 

g) mediere socială; 

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

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

dezvoltareacapacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială. 

 

3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie 

îndepliniteurmătoarele condiţii: 

a) organizațiile neguvernamentale îşi desfăşoară activitatea în condiţiile O.G. 

nr.68/2003privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 
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197/2012privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi 

completărileulterioare; 

b) clădirea să fie proprietatea asociaţiei sau fundaţiei acreditată ca furnizor deservicii 

sociale; 

c) asociaţia sau fundaţia să fie acreditată ca furnizor de servicii sociale; 

d) în clădire să se desfăşoare exclusiv serviciile sociale pentru care asociaţiasau 

fundaţia a fost acreditată; 

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

 

4.  Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusăla organul 

fiscal, însoţită de următoarele documente: 

a) copie actul de înfiinţare al asociaţiei sau fundaţiei; 

b) copie statutul asociaţiei sau fundaţiei; 

c) copie certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociaţiei 

saufundaţiei; 

d) memoriu de activitate; 

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

de inspectorii sociali; 

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

Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul 

potrivit prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

5. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a 

anuluiurmător celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de documentele 

justificative. Pentru anul 2018 scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2019 persoanelor care 

dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2018 și care sunt depuse la 

organul fiscal până la expirarea primului termen de plata.  

 

6. Asociaţia sau fundaţia care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri  are 

obligaţia de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice modificare intervenită înperioada 

cuprinsă între data depunerii cererii de scutire şi data 1 ianuarie a anului următorcelui în care 

s-a depus cererea de scutire. 

 Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la dataapariţiei oricăror 

modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii. 

 Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutiriiîncepând cu data 

acordării acesteia. 

 7. Anual, până cel târziu la data de 30 ianuarie, asociaţia sau fundaţia carebeneficiază 

de scutire la plata impozitului pe clădiri are obligaţia de a depune laorganul fiscal un memoriu 

privind activitatea desfăşurată în anul anterior, precum şiraportul/rapoartele de monitorizare 

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

 Nedepunerea documentelor prevăzute mai sus conduce la ridicareascutirii acordate 

începând cu data de 1 ianuarie a anului pentru care nu s-au depusdocumentele. 
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II. SCUTIRE PENTRU CLĂDIRILE UTILIZATE DE ORGANIZAȚII 

NONPROFIT FOLOSITE EXCUSIV PENTRU ACTIVITĂȚILE FĂRĂ SCOP 

LUCRATIV 

 

Prin organizații non-profit se înțelege orice asociație, fundație sau federație înființată 

în Romania, potrivit legislației în vigoare, care utilizează veniturile și activele proprii pentru o 

activitate de interes general, comunitar sau non-patrimonial. 

1. Asociaţiile şi fundaţiile care au ca activitate acordarea de servicii sociale careasigură 

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, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri. 

2. Scutirea se acordă numai pentru clădirile aflate în patrimoniulasociaţiei sau fundaţiei, 

folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ. 

3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuieîndeplinite 

următoarele condiţii: 

a) clădirea să fie în patrimoniul asociaţiei/fundaţiei; 

b) asociaţia/fundaţia să desfăşoare activităţile menţionate la alin. 1; 

c) clădirile să fie folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ; 

d) activităţile în cadrul asociaţiei/fundaţiei să aibă caracter continuu, să sedesfăşoare pe 

întreg anul fiscal. 

4. Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la Primăria Municipiului Vulcan – Serviciul 

impozite şi taxe locale, însoţită de : 

a) copie statutul asociaţiei/ fundaţiei; 

b) memoriu de activitate al asociaţiei/ fundaţiei; 

c) declaraţie că în clădirea pentru care se solicită scutirea sunt folositeexclusive pentru 

activităţi fără scop lucrative; 

d) alte documente considerate relevante în susţinerea cererii. 

      Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul 

potrivit prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

  După depunerea cererii, Serviciul impozite şi taxe din cadrul Primăriei Municipiului 

Vulcan va proceda la verificarea celor prezentate de asociaţie/ fundaţiei, urmând a se proceda 

la acordarea/neacordarea scutirii. 

5. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anuluiurmător celui 

în care se depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative.Pentru anul 2018 

scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2019 persoanelor care dețin documente justificative 

emise până la data de 31 decembrie 2018 și care sunt depuse la organul fiscal până la 

expirarea primului termen de plata. 

6. Asociaţia sau fundaţia care solicită scutire la plata impozitului pe clădiri  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. 

7. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la dataapariţiei oricăror 

modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii. 

8. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutiriiîncepând cu data 

acordării acesteia. 
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III. REDUCERE CU 50%  PE O PERIOADĂ DE 4 ANI PENTRU CLĂDIRILE 

AFECTATE DE CALAMITĂȚI NATURALE, ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE A 

ANULUI ÎN CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL 

 

 

           1. În situaţia producerii unor calamităţi naturale, (cutremure, inundaţii sauincendii 

provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren etc.) se acordăo reducere de 

50% pe o perioadă de 4 ani de la plata impozitului pe clădiri. 

           2. De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare aleobligaţiei de 

plată aferente clădirilor  care au fost afectate în urma unor calamităţi naturale. 

3. Sesizările cetăţenilor referitoare la efectele calamităţilor naturale se potînregistra în 

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

Vulcan în termen de maxim 72 de ore de la producerea calamităţii. 

 Biroul Protecţie Civilă, Apărare centralizează toate sesizările cetăţenilorreferitoare la 

efectele calamităţii, pe care, în maxim 5 zile de la înregistrare le înainteazăcomisiei de 

evaluare a pagubelor produse la imobilele şi gospodăriile inundate în urma unei situaţii de 

urgenţă, comisie care va fi numită prin Dispoziţia Primarului. 

 În termen de 10 zile de la data primirii sesizărilor, comisia de evaluare apagubelor 

verifică pe teren sesizările, încheind un proces – verbal de constatare . 

           4. Înlesnirile la plată se acordă la cererea titularului impozitului pe clădiri, cerere ce 

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

naturale şi de membrul comisiei care a făcut constatarea pe teren. Cererea se vizează doar 

dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea înlesnirii. 

           5. Cererea de înlesnire la plată este însoţită de un extras de carte funciară numai vechi 

de 30 de zile şi se depune la organul fiscal în maxim 30 de zile de la dataproducerii 

calamităţii. 

                 6. Cererile privind acordarea de înlesniri se aprobă nominal, pentru fiecarecontribuabil

 prin hotărâre a consiliului local. 

               7. Reducerea de la plata impozitului pe clădiri se acordă persoanelor încauză cu data de              

întâi ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire însoţită de 

documentele justificative şi se acordă începând cu anul fiscal următor; pentru anul 2019    

scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2019 persoanelor care dețin documente justificative 

emise până la data de 31 decembrie 2018și care sunt depuse la organul fiscal până la expirarea 

primului termen de plata. 
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IV. REDUCEREA CU 50% PENTRU 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 

 

1. Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 

1989 – Luptător Rănit, Luptător Reținut, Luptător cu Rol Determinant și Luptător Remarcat 

prin Fapte Deosebite și dețin în proprietate clădiri  beneficiază de scutire la plata impozitului 

pentru clădiri. 

2. Reducerea se acordă persoanelor prevăzute la punctul 1 pentru locuința situată la 

adresa de domiciliu. 

3. Reducerea se aplică  pentru bunul propriu și pentru proprietățile deținute în comun 

de soți. 

4. Pentru a beneficia de reducere la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite 

următoarele condiții: 

- clădirea să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la punctul 1; 

- clădirea să fie utilizată numai ca locuință; 

- clădirea să fie domiciliul persoanelor prevăzute la punctul 1; 

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

5. Reducerea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la 

organul fiscal, însoțită de următoarele documente: 

- copie act de proprietate pentru clădirea pentru care se solicită reducerea; 

- copie act de identitate soț/soție; 

- copie certificat de revoluționar; 

- declarație pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfășoară 

activități economice, că nu se obțin venituri din închiriere. 

Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul 

potrivit prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

6. Reducerea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului 

următor celui în care persoana depune cererea de scutire, însoțită de documentele 

justificative.Pentru anul 2018 scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2019 persoanelor care 

dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2018 și care sunt depuse la 

organul fiscal până la expirarea primului termen de plata. 

7. Persoana care solicită reducerea la plata impozitului pe clădiri are obligația de a 

aduce la cunoștința organului fiscal  orice modificare intervenită față de situația existentă la 

data acordării scutirii. 

8. Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 zile de la data apariției oricăror 

modificări ale situației existente la data depunerii cererii. 

9. Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la încetarea reducerii începând cu 

data acordării acesteia. 
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V. REDUCEREA CU 50% PENTRU CLĂDIREA FOLOSITĂ CA DOMICILIU, 

AFLATĂ ÎN PROPRIETATEA SAU COPROPRIETATEA PERSOANELOR 

ALE CĂROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECÂT SALARIUL 

MINIM NET PE ŢARĂ ORI CONSTAU ÎN EXCLUSIVITATE DIN 

INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ SAU AJUTOR SOCIAL 

 

1. Prezenta procedură se aplică persoanelor care au în proprietate sau coproprietate o 

clădire şi a căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în 

exclusivitate din indemnizaţia de şomaj sau ajutor social. Prezenta procedură se aplică pe raza 

administrativ – teritorială a Municipiului Vulcan. 

2. Reducerea cu 50% la plata impozitului pe clădire se acordă numai pentru clădirea 

situată la adresa de domiciliu a solicitantului, doar atâta timp cât sunt respectate condiţiile de 

la punctul 1. Se calculează veniturile tuturor persoanelor care locuiesc împreună cu 

solicitantul reducerii la plata impozitului pe clădiri. 

3. Pentru clădirile anexă situate la adresa de domiciliu nu se acordă reducere. 

            4. Reducerea cu 50% de la plata impozitului pe clădire se acordă numai pe bază de 

cerere scrisă pentru acordarea de reducere la plata impozitului. Cererea va cuprinde: 

elementele de identificare ale contribuabilului ( nume, prenume, adresa de domiciliu, codul 

numeric personal) şi va fi însoţită de următoarele documente: 

- copie a actului de proprietate asupra clădirii / extras Carte Funciară; 

- documente justificative prezentate de solicitant pentru locuinţa de domiciliu (copii 

ale actelor de identitate pentru persoanele care locuiesc  împreună cu solicitantul); 

- dovada veniturilor lunare pentru toate persoanele care locuiesc împreună cu 

solicitantul ( adeverinţă de salariu, cupon de pensie, cupon de ajutor social, pensie de asistenţă 

socială, alocaţie pentru copii, dovada privind bursele  pentru elevi, studenţi, etc.) sau dovada 

că nu realizează venituri  eliberată de Administraţia Finanţelor Publice Hunedoara; 

Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul 

potrivit prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Cererea solicitantului pentru acordarea reducerii va cuprinde, pe lângă actele 

menţionate mai sus şi viza inspectorului de specialitate din cadrul Serviciului impozite şi taxe 

cu menţiunea „se încadrează / nu se încadrează” în prevederile legale. 

6. Dosarul complet se înaintează Primarului Municipiului care va aproba/respinge 

cererea de reducere. 

            7. Termenul de soluţionare a cererii privind acordarea de reducere cu 50% la plata 

impozitului pe clădiri, conform prezentei proceduri este de 30 zile de la data înregistrării 

cererii la registratura Primăriei Municipiului Vulcan. 

            8. De facilităţile fiscale de reducere cu 50% la plata impozitului pe clădiri, beneficiază 

persoanele fizice solicitante, începând cu data de întâi ianuarie a anului următor celui în care 

persoana depune cererea însoţită de documentele justificative. Pentru anul 2019 scutirea se 

aplică începând cu 1 ianuarie 2019 persoanelor care dețin documente justificative emise până 

la data de 31 decembrie 2018 și care sunt depuse la organul fiscal până la expirarea primului 

termen de plata, cu condiţia achitării debitelor restante şi a majorărilor de întârziere. 

9. Persoanele fizice care beneficiază de reducerea de 50% la plata impozitului pe 

clădiri au obligaţia să declare orice modificare a situaţiei patrimoniale şi a veniturilor lor, în 

termen de 30 zile de la apariţie. 
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10.Facilitatea fiscală acordată va opera pe perioada existenţei condiţiilor pentru care s-

a acordat. 

 

 

 

 

 

 

VI.  REDUCEREA CU 50% PENTRU CLĂDIRILE LA CARE PROPRIETARII 

AU EXECUTAT PE CHELTUIALA PROPRIE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE 

PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE, PE BAZA 

PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR, 

ÎNTOCMIT ÎN CONDIȚIILE LEGII, PRIN CARE SE CONSTATĂ 

REALIZAREA MĂSURILOR DE INTERVENȚIE RECOMANDATE DE 

CĂTRE AUDITORUL ENERGETIC ÎN CERTIFICATUL DE 

PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ SAU, DUPĂ CAZ, ÎN RAPORTUL DE 

AUDIT ENERGETIC, ASTFEL CUM ESTE PREVĂZUT ÎN ORDONANȚA 

DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR.18/2009 PRIVIND CREȘTEREA 

PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE, 

APROBATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE PRIN LEGEA 

158/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 

 

1. De reducere 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. 

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

performanţeienergetice a blocurilor de locuinţe, actualizată stabileşte lucrările de intervenţie 

pentrucreşterea 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/administrareaconsiliului local, indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de 

locuinţe sau sunt locuinţe 

unifamiliale; 

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

înfuncţie de caracteristicile, particularităţile şi valoarea arhitecturală a locuinţelor. 

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

intervenţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

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

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

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

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

energetic; 

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

realizat lucrările recomandate de către auditorul energetic; 

- au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie. 

4. Reducerea 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. Cererea se va 

depune până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care s-a întocmit procesul- verbal 
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de recepţie la terminarea lucrărilor. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se 

aplică noului proprietar al acesteia. 

5. Cererea va fi însoţită de următoarele documente: 

- copie buletin/ carte de identitate a solicitantului; 

- extras CF actualizat al imobilului; 

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

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

precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică; 

- certificatul de performanţă energetică eliberat după realizarea lucrărilor de 

intervenţie; 

- copie procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, 

prin 

care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energeticîn 

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

- dovada sau declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului imobilului că lucrările 

de intervenţie au fost realizate pe cheltuială proprie; 

- pentru lucrări la clădirile monument istoric din zonele de protecție ale monumentelor 

istorice copia avizului conform al Ministerului Culturi sau al direcțiilor județene de cultură, 

potrivit prevederilor legale. 

Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul 

potrivit prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Conform Ordonanţei de urgenţă 18/2009 realizarea lucrărilor de intervenţie care au ca 

scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, astfel încât nivelul optim din 

punctul de vedere al costurilor acestor lucrări să se situeze în intervalul nivelurilor de 

performanţă în care analiza cost-beneficiu calculată pe durata normată de funcţionare este 

pozitivă. Pentru încălzirea locuinţelor, consumul anual specific de energie calculat pentru 

încălzire se va situa sub 100 kWh/m
2
 arie utilă, în condiţii de eficienţă economică. 

 

 

 

VII.  REDUCEREA CU 50% PENTRU CLĂDIRILE UNDE AU FOST 

EXECUTATE LUCRĂRI ÎN CONDIŢIILE LEGII NR. 153/2011 PRIVIND 

MĂSURI DE CREŞTERE A CALITĂŢII ARHITECTURAL – AMBIENTALE 

A CLĂDIRILOR, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 
 

1. De reducerea la plata impozitului/taxei pe clădiri beneficiază proprietarii 

careexecută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a 

calităţiiarhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

săîndeplinească următoarele condiţii: 

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

acalităţii arhitectural-ambientale a clădirilor; 

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

înpericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează 

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

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

aurealizat lucrările recomandate în nota tehnică de constatare; 

3. Reducerea se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu începere de la data de întâiianuarie a 

anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. Cererea se va depune 
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până cel târziu la data de 31 decembrie a anului încare s-a întocmit procesul- verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit/taxă nu se 

aplică nouluiproprietar al acesteia. 

4. Cererea va fi însoţită de următoarele documente: 

- copie buletin/ carte de identitate a solicitantului; 

- Extras CF actualizat al imobilului; 

- copie nota tehnică de constatare, încheiată în condiţiile legii; 

- copie autorizaţia de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef al 

Municipiului Vulcan, după caz; 

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

realizat lucrările consemnate în nota tehnică de constatare; 

- pentru lucrări la clădirile monument istoric din zonele de protecție ale monumentelor 

istorice copia avizului conform al Ministerului Culturi sau al direcțiilor județene de cultură, 

potrivit prevederilor legale. 

Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul 

potrivit prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

IX. SCUTIRE PENTRU CLĂDIRILE DEȚINUTE DE ASOCIAȚIILE DE     

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

 

 

1. Asociațiile de dezvoltarea intercomunitară sunt structuride cooperare cu 

personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ 

teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau 

regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice  conform Legii adminstraţiei publice 

locale nr. 215/2001. 

2. Scutirea se acordă pentru clădirile aflate în patrimoniul asociației de dezvoltare 

intercomunitară. 

3. Scutirea se acordă pe baza cererii depuse la Primăria Municipiului Vulcan – 

Serviciul impozite și taxe locale, însoțită de: 

-  copia documentului de înfiinţare a asociaţiei; 

- copia documentului în baza căruia asociaţia deţine clădirea. 

Copiile documentelor justificative trebuie certificate de conformitate ce originalul 

potrivit prevederilor art. 64 alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Scutirea la plata impozitului se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anuluiurmător 

celui în care se depune cererea de scutire însoţită de documentele justificative.Pentru anul 2018 

scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie 2018 persoanelor care dețin documente justificative 

emise până la data de 31 decembrie 2017 și care sunt depuse la organul fiscal până la 

expirarea primului termen de plata. 

5. Asociația de dezvoltare intercomunitară care solicită scutire la plata impozitului pe 

clădiri 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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6. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei 

oricăror modificări ale situaţiei existente la data depunerii cererii. 

7. Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data 

acordării acesteia. 

 

 

 

 

VULCAN,  ………………...2018 

 

 

     INIŢIATOR                 AVIZAT: SECRETAR 

         PRIMAR, JR. VELEA GABRIEL 

ING. ILE  GHEORGHE 

 

 

 

 

 

 
 


