
A N E X A Nr. 3
la H.C.L. Nr.39/26.04.2018

CRITERIILE ŞI PROCEDURA
de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice

Art.1.-(1) Începând cu data de 01 ianuarie 2019 se acordă reduceri sau scutiri  doar
pentru dobânzile/majorările de întârziere datorate bugetului local pentru neplata în termen a
impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi impozitului mijloace de transport. De
aceste facilităţi pot beneficia doar următoarele categorii sociale:

a) persoanele care în anul fiscal de referinţă beneficiază cel puţin 6 luni de ajutorul
social potrivit Legii venitului minim garantat nr.416/2001, cu modificările şi completările
ulterioare;

b) persoanele care în anul fiscal de referinţă beneficiază cel puţin 6 luni de ajutorul de
şomaj potrivit Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui cuantum nu
depăşeşte 500 lei/lună;

c) persoanele fără venituri sau cu venituri totale de până la 400 lei/lună.
(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) lit.b) şi c) beneficiază de aceste facilităţi doar dacă

sunt proprietarii imobilelor pentru care se datorează impozit şi dacă veniturile totale ale
familiei/gospodăriei nu depăşesc suma de 500 lei, respectiv 400 lei.

(3) La determinarea veniturilor se iau în calcul doar sumele certe în bani, dovedite cu
adeverinţe, cupoane, etc.

Art.2.-(1) Scutirea de plata dobânzilor/majorărilor de întârziere se face la cererea
contribuabilului aflat în situaţiile prevăzute la art.1, doar dacă plăteşte în totalitate impozitul
sau taxa, atât cele restante cât şi cele curente, pentru care s-au calculat dobânzi/majorări
de întârziere. Cererea va cuprinde:

a) elementele de identificare ale contribuabilului, nume, adresa de domiciliu, etc.;
b) suma pentru care se solicită scutirea;
c) componenţa familiei/gospodăriei;
d) o succintă prezentare a stării materiale a familiei/gospodăriei contribuabilului.
(2) La cerere se vor anexa copiile actelor de identitate ale membrilor familiei/

gospodăriei şi ale celor prin care se dovedesc veniturile certe ale acestora.
Art.3.-Cererea de acordare a facilităţii fiscale, împreună cu actele prevăzute la art.2, se

constituie într-un dosar care se depune de către contribuabil la primărie.
Art.4.-Pentru soluţionarea dosarului, primarul poate dispune serviciului financiar-contabil

efectuarea verificărilor necesare, care vor fi cuprinse într-o notă de constatare în care vor fi
prezentate în principal:

a) realitatea datelor prezentate în cererea de acordare a facilităţilor fiscale;
b) orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare sau de

respingere a cererii;
c) propunerea de soluţionare a cererii.
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Art.5.-Dosarul şi nota de constatare vor fi înaintate primarului în termen de 15 de zile
lucrătoare de la data înregistrării cererii, care dispune prin rezoluţie aprobarea sau
respingerea cererii, după caz.

Art.6.-(1) Cererea privind acordarea facilităţii fiscale se clasează dacă ea nu cuprinde
elementele prevăzute la art.2, ori dacă solicitantul refuză să pună la dispoziţie informaţiile
solicitate de serviciul de specialitate al primarului.

(2) Modalitatea de soluţionare a cererii va fi comunicată în scris solicitantului în termen
de 5 zile lucrătoare de către biroul de impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.

Art.7.-(1) În vederea acordării facilităţilor fiscale prevăzute de Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal, văduvele veteranilor de război vor prezenta o declaraţie olografă din care să
rezulte că nu s-au recăsătorit.

(3) În situaţia în care s-a dezbătut succesiunea de pe urma veteranului de război,
scutirea de plata impozitelor şi taxelor locale se aplică proporţional potrivit cotelor ideale
stabilite prin certificatul de moştenitor.

(4) În situaţia în care nu s-a dezbătut succesiunea de pe urma beneficiarului de drept al
facilităţilor prevăzute Codul fiscal, scutirea de plata impozitelor şi taxelor locale se aplică la
½ din masa succesorală.

Art.8.-Facilităţile prevăzute de Codul fiscal pentru veteranii de război, văduvele de
război, văduvele necăsătorite ale veteranilor de război, veteranii militari, beneficiarii
Decretului – Lege nr.118/1990, persoanele cu handicap grav şi accentuat, sau gradul I de
invaliditate, etc., se acordă de la data depunerii documentelor justificative a calităţii de
beneficiar al acestor facilităţi.

Art.9.-Acordarea facilităţilor fiscale potrivit prezentei proceduri se aplică persoanelor cu
domiciliul pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca, precum și persoanelor
beneficiare a facilităților fiscale prevăzute la art.8.

P R I M A R, Șef serviciu financiar contabil,

Fănel George CHIRIŢĂ Georgiana TURCU
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