Anexa nr. 7
Procedura de acordare a facilitatilor fiscale pentru persoanele ale căror venituri lunare brute sunt mai
mici de 1000 lei/membru familie si detin o singura locuinta la plata impozitului/taxei pentru clădirea
folosită ca domiciliu aflata în proprietate sau coproprietate si a terenurilor aferente cladirii de
domiciliu
Art 1. (1) Persoanele ale caror venituri lunare brute sunt mai mici sau egale cu 1000 lei/membru
familie si detin in proprietate sau coproprietate cladiri beneficiaza de scutire la plata impozitului.
(2) Persoanele ale caror venituri brute lunare sunt mai mici sau egale cu 1000 lei/membru familie si
detin in proprietate teren beneficiaza de scutire la plata impozitului.
(3) Scutirea se acordă persoanelor prevăzute la alin.(1) pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu.
Art.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, trebuie îndeplinite
următoarele condiţii:
a) clădirea sa fie proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1. alin.(1);
b) terenul sa fie proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1. alin.(2);
c) clădirea să fie domiciliul iar terenul aferent cladirii de domiciliu, persoanelor prevăzute la art. 1.
alin.(1);
d) contribuabilii persoane fizice, sa nu figureze cu datorii fiscale restante catre bugetul local;
e) media veniturilor brute lunare realizate de persoanele care domiciliaza la adresa imobilului;
pentru care se solicita scutirea impozitului, in luna anterioara a cererii, sa fie mai mica sau egala cu
1000 lei.
f) contribuabilii persoane fizice membrii in dosar sa nu detina in proprietate/coproprietate o alta
locuinta decat cea de domiciliu
Art.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la registratura
primariei mun. Moreni, însoţită de următoarele documente:
a) copie acte de identitate din care sa reiasa domiciliul actual pentru toti membrii familiei care
locuiesc la adresa unde se solicita scutirea;
b) copie act proprietate/coproprietate;
c) acte doveditoare ale veniturilor brute pentru toti membrii familiei.
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.7 a.
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Anexa nr. 7 a

Nr...................................

Domnule Primar,

Subsemnatul(a)___________________________domiciliat (a) in Moreni,
str._________________________,nr.___, bl.____,sc.___, ap___, posesor al B.I./C.I.
seria____,nr.________,CNP______________,telefon contact______________prin prezenta
solicit scutire de la plata impozitului aferent anului 2019 ,in baza veniturilor reduse pentru
bunurile imobile proprietate(cladire si teren dupa caz) situate la adresa de domiciliu.

Atasez la prezenta actele mentionate pe verso si declar pe propria raspundere ca nici un
membru al dosarului nu detine alta locuinta in proprietate/coproprietate decat cea de
domiciliu.
NOTA: Nedeclararea in termen de 30 de zile de la aparitie a oricaror modificari intervenite in
actele depuse la prezenta conduce la ridicarea scutirii acordate.
Serviciul impozite si taxe locale isi rezerva dreptul sa solicite si alte acte
suplimentare.
Solicitarea de scutire se face pentru fiecare an fiscal in parte pana la 31 decembrie
a anului anterior celui pentru care se solicita scutirea
Declar pe propria raspundere ca datele declarate in dosar sunt conforme cu
realitatea si cunosc faptul ca declararea necorespunzatoare a adevarului constituie
infractiune si se pedepseste conform prevederilor art. 326 - Cod Penal
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,
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Acte necesare acordarii scutirii de la plata impozitului pe cladire si teren
(dupa caz) –la adresa de domiciliu- in baza VENITULUI BRUT pe membru
de familie mai mic 1000 lei PENTRU CONTRIBUABILII CARE NU
FIGUREAZA CU DEBITE RESTANTE LA 31 DECEMBRIE A
ANULUI ANTERIOR CELUI PENTRU CARE SE SOLICITA
SCUTIREA
SI
DETIN
O
SINGURA
LOCUINTA
IN
PROPRIETATE/COPROPRIETATE- cea de domiciliu

1. Cerere tip de la biroul relatii cu publicul din cadrul primariei .
2. Copii acte identitate din care sa reiasa domiciliul actual
pentru toti membrii familiei care locuiesc la adresa unde se solicita
scutirea(C.I., B.I., Certificat nastere pentru minori).
3. Copie act proprietate /coproprietate si copie act casatorie
4. Acte doveditoare ale VENITULUI BRUT pentru toti membrii
familiei aferente lunii noiembrie.
5. Alte acte in completare(talon pensie alimentara, de urmas,
talon alocatie, adeverinta de la institutia de invatamant cu
mentiunea PRIMESTE/NU PRIMESTE BURSA-IN CAZUL ELEVILOR SI
STUDENTILOR - etc.)
Documentele complete se depun la registratura pana in ultima zi
lucratoare a anului anterior celui pentru care se solicita scutirea.
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