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Procedura de acordare a facilităŃilor fiscale la impozitul/taxa pe clădiri 

 

Art. 1. - (1) Beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri/ taxei pe 

clădire în anul fiscal 2016 contribuabilii care deŃin cu orice titlu următoarele clădirile: 

 

Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe 

clădiri datorate pentru următoarele clădiri: 

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 protecŃie, altele decât monumentele 

istorice, amplasate în zone de protecŃie ale monumentelor istorice şi în zonele 

construite protejate; 

c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaŃii 

neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

d) clădirile utilizate de organizaŃii nonprofit folosite exclusiv pentru activităŃile fără 

scop lucrativ; 

e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al 

unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care 

proprietarul menŃine afectaŃiunea de interes public; 

f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului 

nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparŃinut cultelor 

religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

perioada pentru care proprietarul menŃine afectaŃiunea de interes public; 

g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 

83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparŃinut comunităŃilor 

cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale din România, republicată, pentru 

perioada pentru care proprietarul menŃine afectaŃiunea de interes public; 

h) clădirea nouă cu destinaŃie de locuinŃă, realizată în condiŃiile Legii locuinŃei nr. 

114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu 

destinaŃie de locuinŃă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu OrdonanŃa 

Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiŃiilor pentru realizarea unor lucrări 

publice şi construcŃii de locuinŃe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
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82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea 

de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia; 

i) clădirile afectate de calamităŃi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, 

începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 

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

coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din 

Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe Ńară ori constau în 

exclusivitate din indemnizaŃie de şomaj sau ajutor social; 

l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiŃiile elaborării unor 

scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaŃia în 

domeniul ajutorului de stat; 

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

pentru creşterea performanŃei energetice, pe baza procesului-verbal de recepŃie la 

terminarea lucrărilor, întocmit în condiŃiile legii, prin care se constată realizarea 

măsurilor de intervenŃie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de 

performanŃă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este 

prevăzut în OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 

performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

măsuri de creştere a calităŃii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

MunŃii Apuseni şi în RezervaŃia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu 

OrdonanŃa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităŃi persoanelor care 

domiciliază sau lucrează în unele localităŃi din MunŃii Apuseni şi în RezervaŃia 

Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare; 

p) clădirile deŃinute de cooperaŃiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăŃile 

cooperative agricole, în condiŃiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis 

având un obiectiv prevăzut de legislaŃia în domeniul ajutorului de stat; 

r) clădirile deŃinute de asociaŃiile de dezvoltare intercomunitară. 

 Art. 2. - (1) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită 

conform art. 1. se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 
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care persoana depune documentele justificative la Compartimentul impozite şi taxe 

din cadrul Primăriei comunei Zăbala. 

Art. 3. - Contribuabilii beneficiază de această facilitate în cazul în care, la data 

depunerii cererii nu figurează în evidenŃele fiscale cu obligaŃii restante faŃă de bugetul 

local. 

Art. 4. - Orice modificare ce afecteazá condiŃiile de acordare a facilităŃii fiscale 

va fi comunicată în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, 

compartimentului impozite şi taxe. 

 

Procedura de acordare a facilităŃilor fiscale 

la impozitul/taxa pe teren 

 

Art 1. - (1) Beneficiază de scutire de la plata impozitului pe teren/ taxei pe 

teren în anul fiscal 2016 contribuabilii care detin cu orice titlu terenuri de natura celor 

enumerate mai jos şi anume: 

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea 

impozitului/taxei pe teren datorate pentru: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care 

proprietarul menŃine afectaŃiunea de interes public; 

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din OrdonanŃa 

de urgenŃă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menŃine afectaŃiunea de interes public; 

c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din OrdonanŃa de 

urgenŃă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul 

menŃine afectaŃiunea de interes public; 

d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaŃii 

neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

e) terenurile utilizate de organizaŃii nonprofit folosite exclusiv pentru activităŃile 

fără scop lucrativ; 

f) terenurile aparŃinând asociaŃiilor şi fundaŃiilor folosite exclusiv pentru 

activităŃile fără scop lucrativ; 

g) terenurile afectate de calamităŃi naturale, pentru o perioadă de până la 5 

ani; 
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h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 

alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

i) suprafeŃele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric; 

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

mai mici decât salariul minim brut pe Ńară ori constau în exclusivitate din indemnizaŃie 

de şomaj sau ajutor social; 

k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiŃiile 

elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de 

legislaŃia în domeniul ajutorului de stat; 

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

Arheologic NaŃional folosite pentru păşunat; 

m) terenurile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităŃi 

din MunŃii Apuseni şi în RezervaŃia Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu 

OrdonanŃa Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările ulterioare; 

n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricŃii 

de utilizare; 

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

în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie; 

p) suprafeŃele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi 

protejate; 

q) terenurile, situate în zonele de protecŃie ale monumentelor istorice şi în 

zonele protejate; 

r) suprafeŃele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga 

durată a efectuării cercetărilor. 

 Art. 2. - (1) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită 

conform art. 1. se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 

care persoana depune documentele justificative la Compartimentul impozite şi taxe 

din cadrul Primăriei comunei Zăbala. 

Art. 3. - Contribuabilii beneficiază de această facilitate în cazul în care, la data 

depunerii cererii nu figurează în evidenŃele fiscale cu obligaŃii restante faŃă de bugetul 

local. 

Art. 4. - Orice modificare ce afecteazá condiŃiile de acordare a facilităŃii fiscale 

va fi comunicată în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, 

compartimentului impozite şi taxe. 
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Procedura de acordare a facilităŃilor fiscale în cazul taxei la impozitul  

pe mijloacele de transport 

 

Art 1. - (1) Beneficiază de scutire de la plata impozitului pe mijloacele de 

transport în anul fiscal 2016 contribuabilii care detin mijloace de transport agricole 

utilizate efectiv în domeniul agricol. 

Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele 

de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. 

Art. 2. - (1) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită 

conform art. 1. se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 

care persoana depune documentele justificative la Compartimentul impozite şi taxe 

din cadrul Primăriei comunei Zăbala. 

Art. 3. - Contribuabilii beneficiază de această facilitate în cazul în care, la data 

depunerii cererii nu figurează în evidenŃele fiscale cu obligaŃii restante faŃă de bugetul 

local. 

Art. 4. - Orice modificare ce afecteazá condiŃiile de acordare a facilităŃii fiscale 

va fi comunicată în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, 

compartimentului impozite şi taxe. 

 

Procedura de acordare a facilităŃilor fiscale la taxe speciale 

 

Art. 1. - (1) Beneficiază de scutire de la plata taxelor speciale în anul fiscal 

2016: 

 

(1) AutorităŃile 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; 

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

republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) instituŃiile sau unităŃile care funcŃionează sub coordonarea Ministerului 

EducaŃiei şi Cercetării ŞtiinŃifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu 

excepŃia incintelor folosite pentru activităŃi economice; 
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d) fundaŃiile înfiinŃate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a 

întreŃine, dezvolta şi ajuta instituŃii de cultură naŃională, precum şi de a susŃine acŃiuni 

cu caracter umanitar, social şi cultural; 

e) organizaŃiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii 

sociale în unităŃi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, 

asistenŃă, ocrotire, activităŃi de recuperare, reabilitare şi reinserŃie socială pentru 

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

persoane aflate în dificultate, în condiŃiile legii; 

f) reprezentanŃii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai 

minorilor încadraŃi în gradul I de invaliditate. 

Art. 2. - (1) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită 

conform art. 1. se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 

care persoana depune documentele justificative la Compartimentul impozite şi taxe 

din cadrul Primăriei comunei Zăbala. 

Art. 3. - Contribuabilii beneficiază de această facilitate în cazul în care, la data 

depunerii cererii nu figurează în evidenŃele fiscale cu obligaŃii restante faŃă de bugetul 

local. 

Art. 4. - Orice modificare ce afecteazá condiŃiile de acordare a facilităŃii fiscale 

va fi comunicată în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, 

compartimentului impozite şi taxe. 

 

Procedura de acordare a facilităŃilor físcale la alte taxe 

 

Art. 1. - (1) Beneficiază de scutire de la plata taxelor speciale în anul fiscal 

2016: 

 

AutorităŃile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite 

conform art. 486 următoarelor persoane fizice sau juridice: 

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

veteranilor de război; 

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

republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) instituŃiile sau unităŃile care funcŃionează sub coordonarea Ministerului 

EducaŃiei şi Cercetării ŞtiinŃifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu 

excepŃia incintelor folosite pentru activităŃi economice; 
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d) fundaŃiile înfiinŃate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a 

întreŃine, dezvolta şi ajuta instituŃii de cultură naŃională, precum şi de a susŃine acŃiuni 

cu caracter umanitar, social şi cultural;e) organizaŃiile care au ca unică activitate 

acordarea gratuită de servicii sociale în unităŃi specializate care asigură găzduire, 

îngrijire socială şi medicală, asistenŃă, ocrotire, activităŃi de recuperare, reabilitare şi 

reinserŃie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 

precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiŃiile legii. 

Art. 2. - (1) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită 

conform art. 1. se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 

care persoana depune documentele justificative la Compartimentul impozite şi taxe 

din cadrul Primăriei comunei Zăbala. 

Art. 3. - Contribuabilii beneficiază de această facilitate în cazul în care, la data 

depunerii cererii nu figurează în evidenŃele fiscale cu obligaŃii restante faŃă de bugetul 

local. 

Art. 4. - Orice modificare ce afecteazá condiŃiile de acordare a facilităŃii fiscale 

va fi comunicată în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, 

compartimentului impozite şi taxe. 

 

 


