Anexa 4 la HCL 174/2017
Stabilirea facilităților fiscale la impozitele și taxele locale
pe anul 2018
Art. 1. - Se acordă scutiri de la impozitul/taxa pentru următoarele clădiri:
(1) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de
arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu destinația de locuințe;
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(2) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
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(3) 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;
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(4) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile
elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de
legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
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(5) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de
intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-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,
astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
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(6) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani,
începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
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(7) clădirile utilizate de organizații nonprofit, folosite exclusiv pentru activități
fără scop lucrativ;
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Art. 2 - Se acordă reduceri cu 50% la impozitul pentru clădirea folosită ca
domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea pensionarilor ale căror venituri
lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară, şi nu deţin în proprietate
imobile în afara clădirii şi a terenului aferent clădirii utlizate ca domiciliu.
Art. 3 - Se acordă scutiri la impozitul/taxa pe teren datorate pentru:
(1) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în
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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;
(2) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
(3) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru
activităţile fără scop lucrative.
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Art. 4 - Se acordă reduceri cu 50% la impozitul/taxa pe teren datorate pentru
terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea pensionarilor ale căror
venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară, constau în exclusivitate
din pensie şi nu deţin în proprietate imobile în afara clădirii şi a terenului aferent
clădirii utlizate ca domiciliu.
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Art. 5 - Se acordă scutiri de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor,
avizelor şi autorizaţiilor emise pentru lucrari:

co

va

(1) de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în
valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de
proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe
cheltuială proprie;
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(2) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
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Art. 6 - Se acordă scutiri de la plata taxelor speciale (cu exceptia taxei
speciale de salubrizare) pentru:
(1) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale
veteranilor de război;
(2) persoanele fizice prevăzute la art.1 din Decretul-lege nr. 118/1990,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi persoanele fizice prevăzute la
art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
(3) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale
în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă,
ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie,
persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în
dificultate, în condiţiile legii.
(4) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I
de invaliditate , și reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi
ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
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Art. 7 - Se acordă scutiri de la plata altor taxe locale pentru:
(1) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale
veteranilor de război;
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(2) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
(3) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale
în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă,
ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie,
persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în
dificultate, în condiţiile legii.
(4) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I
de invaliditate și reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai
minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
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