Anexa nr. 6

Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului/taxei
pentru clădirile la care au fost realizate lucrări în condiţiile
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 şi a Legii nr. 153/2011
A) Procedura de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitului pentru clădirile la care s-au
realizat lucrări în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată.
Art. 1. De scutire 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.
Art. 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice
a blocurilor de locuinţe, actualizată stabileşte lucrările de intervenţie pentru creşterea 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/administrarea consiliului local,
indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuinţe sau sunt locuinţe unifamiliale;
b) locuinţe unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cu adaptarea soluţiilor în funcţie de
caracteristicile, particularităţile şi valoarea arhitecturală a locuinţelor.
Art. 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;
Art. 4. (1) Scutirea se acordă pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului
următor celui în care persoana depune documentele justificative.
(2) Cererea se va depune până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care s-a întocmit
procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
(3) În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.
Art.5.(1) Înlesnirile la plată se acordă pe baza cererilor şi a documentelor depuse la registratura
primariei municipiului Moreni.
Formularul tipizat al cererii este prevăzut în Anexa nr.6 a
(2) Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
- copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;
- Extras CF actualizat al imobilului;
- autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii;
- certificatul de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care
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sunt precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică;
- certificatul de performanţă energetică eliberat după realizarea lucrărilor de intervenţie;
- procesul-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;
B) Procedura de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitului /taxei pentru clădirile la care sau realizat lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitecturalambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 1. De scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri beneficiază proprietarii care execută lucrări
în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii architectural ambientale a
clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. Pentru a beneficia de această facilitate, persoanele fizice sau juridice trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
- să realizeze lucrările prevăzute de Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii
arhitectural-ambientale a clădirilor;
-clădirea, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pune în pericol
sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului
înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane;
- din procesul -verbal de recepţie la terminarea lucrărilor trebuie să reiasă că s-au realizat lucrările
recomandate în nota tehnică de constatare;
Art.3. (1) Scutirea 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.
(2) Cererea se va depune până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care s-a întocmit
procesul- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
(3) În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit/taxă nu se aplică noului proprietar al acesteia.
Art. 4. (1) Înlesnirile la plată se acordă pe baza cererilor şi a documentelor depuse la registratura
primariei municipiului Moreni.
(2) Formularul tipizat al cererii este prevăzut în Anexa nr. 6 a
(3) Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
- copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;
- Extras carte funciara actualizat al imobilului;
- nota tehnică de constatare, încheiată în condiţiile legii;
- autorizaţia de construire sau avizul tehnic prealabil, după caz;
- procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din care să rezulte că s-au realizat lucrările
consemnate în nota tehnică de constatare.
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Anexa nr. 6 a
Nr…………./…………......

Domnule Primar,
Subsemnatul (a)_____________________________________, domiciliat (ă) în __________________________________________, posesor al B.I./ C.I. seria______,
nr.____________, prin prezenta solicit scutire de la plata impozitului pentru clădirea situată în
Moreni, str._________________nr._______, bl.___, sc. ___, ap._____, conform Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Moreni nr.______/________.

La prezenta cerere anexez:
- copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;
- Extras CF actualizat al imobilului;
- 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;
- procesul-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;
Telefon nr……………………………….

Data________________
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