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                                                 Anexa nr. 5 
                         

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului/taxei pentru clădirea folosita ca domiciliu şi 
terenul aferent acesteia, în cazul persoanelor prevăzute în Legea recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov 
din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
        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 cladirii de domiciliu. 
    (3) Scutirea se aplică integral pentru bunul propriu şi pentru proprietatea de domiciliu deţinuta 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 domiciliul persoanelor prevăzute la art. 1. alin.(1); 
         Art.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul 
fiscal, însoţită de următoarele documente: 
        a) copie act de identitate soţ/soţie; 
        b) copie act doveditor al calitatii in baza careia se solicita scutirea; 
        c) copie certificat casatorie; 
        d) copie act proprietate/coproprietate. 
        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 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. 
 (3) Neanunţarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a 
anului în care au intervenit modificările. 
        Art.7. Modelul cererii este prevăzut în Anexa nr. 5 a       
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                                                                                          Anexa nr. 5 a 
                                                                        
                                                                

                                                                                      Nr.inreg______________________ 
 
 
 

Domnule Primar, 
  
            Subsemnatul(a)__________________________________domiciliat(a) in 
municipiul Moreni, str.___________________________nr._____bl.____sc.____ 
ap.__posesor  al  BI/CI  seria____,nr.___________prin prezenta solicit scutirea 
 de la plata impozitului pe cladire si teren la adresa de domiciliu. 
 
La prezenta cerere anexez in copie : 

- actul doveditor al calitatii pentru care solicit scutirea, cu mentiunea”conform cu 
originalul sub semnatura 

- act de identitate sot, sotie,  
- cerificat de casatorie 
- act de proprietate 

 
NOTA 
     1. Scutirea este acordata pe perioada valabilitatii actelor si a legislatiei.  

2. Nedeclararea oricaror modificari intervenite duce la ridicarea scutirii, incepand 
cu data acordarii acesteia. Instiintarea oricaror modificari se face in termen de 30 de 
zile de la aparitia acestora. 

3. Serviciul impozite si taxe locale isi rezerva dreptul  sa solicite si alte acte 
suplimentare. 

4. Declar pe propria raspundere ca actele din dosar sunt reale si cunosc faptul ca 
declararea necorespunzatoare a adevarului constituie infractiune si se pedepseste 
conform prevederilor art. 326 -  Cod Penal. 

 5. Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal cuprinse in prezenta cerere sa 
fie prelucrate in conformitate cu legislatia in vigoare si Regulamentul GDPR nr. 679/2016. 
 

 
 
Data,         Semnatura, 

                                                                               


