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LISTA SCUTIRILOR FISCALE ACORDATE CONTRIBUABILILOR DIN COMUNA
IZVOARELE PENTRU IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE DATORATE DE ACESTIA PE
ANUL 2018
I.IMPOZITUL PE CLĂDIRI
ART. 456
Alin (1) Nu se datoreaza impozit/taxa pe cladiri pentru:
a)
cladirile aflate in proprietatea publica sau privata a statului sau a UAT urilor cu exceptia
incaperilor
folosite pentru activitati economice.
b)
Cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate institutiilor publice cu finantare de
la stat, utilizate pentru activitate proprie a cestora
c)
Cladirile aflate in proprietatea fundatiilor umanitare, social cultural
d)
Cladirilecare, prin destinatie constituie lacasuri de cult.
e)
Cladiri funerare din cimitire si crematoria
f)
Cladirile utilizate de unitatile si institutiile de invatamantde stat sau particular, acreditate cu exceptia
incaperilor folosite pentru act. economice.
g)
Cladirile unei institutii sau unitati care functioneazasub coordonarea M.E.C.S. si M.T.S cu exceptia
celor folosite pentru act. economice.
h)
Cladirile unitatilor sanitar publice , cu exceptia incaperilor folosite pentru act. economice.
i)
Cladirile din parcurile industriale, parcurile stiintifice si tehnologice
j)
Cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice,
de imbunatatiri funciare, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice.
k)
Cladirile care prin natura lor fac front comun cu poduri, viaducte apeducte, diguri.
l)
Cladirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului.
m)
Cladirile Academiei Romane cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice.
n)
Cladirile aferente capacitatii de productie care sunt in sectorul de aparare.
o)
Cladirile care sunt utilizate ca sere, solare rasadnite ciupercarii, silozuri pentru furaje
p)
Cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevazute la art.2 lit. a), c), e) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 28/2006 pentrurecunoasterea meritelor
personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuie si urmasilor celui decdat,
aprobata cu modificari prin legea nr.111/2007,
q)
Cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome ,, Administratia
Patrimoniului Protocolului de Stat’’ cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru act. economice.
r)
Cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si
a vaduvelor necasatorite ale veteranilor de razboi
s)
Cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea pers. Prevazute la art. 1 al
Decretului lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in strainatate ori constituite in
prizonieri.
t)
Cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respective a reprezentantilor
legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate.
u)
Cladirile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale ale Romaniei,
cu statut de utilitate publica, cu exceptia incaperilor folosite pentru act. economice.
v)
Cladirile destinate serviciului de apostila si supralegalizare, cele destinate depozitarii si administrarii
arhivei, precum si cele afectate functionarii C.N.A.R.N.N.
w)
Cladirile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie.
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Alin(2) Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/ taxei pe cladiri datorate
urmatoarelor cladiri:
a) Cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, muzee ori case memorial.
b) Cladirile pentru care s-a instituit un regim de protective, altele decat monumentele istorice, amplasate in
zone de protective ale monumentelor istorice
c) Cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale.
d) Cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusive pentru activitati fara scop locative.
e) Cladirile restituite potrivit art. 16 din legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor immobile preluate in
mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiune de interes public.
f) Cladirile retrocedate potrivit art.alin.10 din O.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri immobile,
care au apartinut cultelor religioase din Romania pe perioada in care proprietarul mentine afectatiunea de
interes public.
g) Cladirile restituite potrivit art.1 alin.5 din O.G.83/1999 privind restituirea unor bunuri immobile care au
apartinut comunitatilor, cetatatenilor apartinand minoritatilor nationale.
h) Cladirea noua cu destinatia de locuinta, realizata in conditiile legii locuintei nr.114/1996, precum si cladirea
cu destinatie de locuinta realizata pe baza de credite, in conformitate cu O.G.nr19/1994 privind stimularea
investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte aprobata prin Legea 82/1995. In
cazul instrainarii cladirii scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar.
i) Cladirile afectate de calamitati natural pentru o perioada de pana la 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in
care s-a produs evenimentul.
j) Cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevazute la art.3 alin.1 lit.B si art.4 lit.1 din Legea 341/2004.
k) Cladirea folosita ca domiciliu, aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale caror venituri lunare
sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara, ori constau in exclusivitate din indemnizatia de somj sau
ajutor social.
l) Cladirile aflate in proprietatea operatorilor economici, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de
stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniu ajutorului de stat.
m) Cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea
performantei energetic, pe baza procesului verbal de recptie prin care se constata realizarea masurilor de
interventie recomandata de auditorul energetic in certificatul de performanta energetic sau in raportul de
audit energetic prevazut in O.G.18/2009 aprobat prin Legea 158/2001.
n) Cladirile unde au fost executate lucrari in conditiile Legii 153/2011.
o) Cladirile persoanelor care domiciliaza si locuiesc efectiv in unele localitati din m-tii Apuseni si Rezervatia
Biosferei”Delta Dunarii”.
p) Cladirile detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresit si de societatile cooperative agrigole, in
conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis.
q) Cladirile detinute de asociatiile de dezvoltare intercomunitara.
Alin( 3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilita conform alin.2 se aplica
incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documente
justificative.
Alin(4) Impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate
pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de cel mult 6 luni pe an, se
reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta
conditie.
II.IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN
ART.464
Alin(1) Nu se datoreaza impozit/tax ape teren pentru:
a) Terenurile aflate in proprietate publica sau private a statului ori a U.A.T.-urilor cu exceptia suprafetelor
folosite pentru activitate economica.
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b) Terenurile aflate in domeniul privat al statului, concesionate, inchiriate institutiilor publice cu finantare de la
buget, utilizate pentru activitate proprie.
c) Terenurile fundatiilor cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta cultura nationala, precum si de a sustine
actiuni cu caracter umanitar.
d) Terenuri apartinand cultelor religioase, cu exceptia supr.care sunt folosite pentru activitate economica.
e) Terenurile apartinand cimitirelor si crematoriilor.
f) Terenurile utilizate de unutatile si institutiile de invatamant de stat sau particular acreditate, cu exceptia
supr.care sunt folosite in activitati economice.
g) Terenurile unitatilor sanitare publice, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice.
h) Terenurile legate de de sisteme hidrotehnice, terenuri de navigatie, terenurile aferente infrastructurii
portuare, precum si terenurile lucrarilor de imbunatatiri funciare, privind categoria de folosinta a terenului.
i) Terenurile folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, cele folosite ca zone de protectie
definite in lege.
j) Terenuri degradate sau poluate incluse in perimetrul de ameliorare pentru perioada cat dureaza ameliorarea.
k) Terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura.
l) Terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, nationale, drumuri principale administrate de
C.N.A.D.N.R., zone de siguranta a acestora, precum si terenurile ocupate de piste.
m) Terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice precum si a metroului.
n) Terenurile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice.
o) Terenurile aferente capacitatilor de4 productie care sunt in sectorul pentru aparare.
p) Terenurile Academiei Romane cu exceptia terenurilor folosite pentru activitati economice.
q) Terenurile institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea M.E.C.S. sau M.T.S. cu exceptia
terenurilor folosite pentru activitati economice.
r) Terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a
vaduvelor nerecasatorite.
s) Terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute
la art.1 din Decretul Lege nr.118/1990.
t) Terenul afferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respective a
reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si minorii incadrati in gradul I de
invaliditate.
u) Terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.2 lit.a.c.e.din O.G.82/2006.
v) Terenurile destinate serviciului de apostila si supralegalizare, cele destinate depozitarii si administrarii
arehivei, precum si terenurile afectate functionarii C.N.A.R.N.N.
w) Suprafetele de fond forestier altele decat cele proprietate publica, pentru care nu se reglementeaza procesul
de productie lemnoasa, precum si cele cu arborete cu varsta de pana la 20 ani.
x) Terenurile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie.
y) Terenurile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, cu statut de
utilitate publica, cu exceptia terenurilor folosite pentru activitati economice.
Art.(2) Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:
a) Terenul afferent cladirilor restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001.
b) Terenul afaerent cladirilor retrocedate potricit art.1 alin.10 din O.G.94/2000.
c) Terenul afferent cladirilor restituite potrivit art.1 alin.5 din O.G.83/1999.
d) Terenurile utitlizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatiile neguvernamentale.
e) Terenurile utilizate de organizatiile nonprofit, folosite exclusive pentru activitati fara scop lucrativ.
f) Terenurile apartinand asociatiilor si fundatiilor folosite exclusive pentru activitatile fara scop lucrative.
g) Terenurile afectate de calamitati natural pentru o perioada de pana la 5 ani.
h) Terenurile aferente cladirii de domiciliu si/sau alte terrenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevazute la art.3 alin.1 lit.b si art.4 alin.1 din Legaea 341/2004.
i) Suprafete neconstruiote ale terenurilor cu regim de monument istoric.
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j) Terenuri aflate in proprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat venitul minim brut
pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatia de somaj.
k) Terenurile aflate in proprietatea operatorilor economici in conditiile eleborarii unor scheme de ajutor de
stat/de minimis.
l) Terenurile din extravilan situate in situri arheologice, folosite pentru pasunat.
m) Terenurile persoanelor care domiciliaza si locuiesc efectiv in localitati din m-tii Apuseni si in Rezervatia
Biosferei “Delta Dunarii”.
n) Terenuri extravilane situate in arii natural protejate supuse unor restrictii de utilizare.
o) Terernul situate in extravilanul localitatilor pe o perioada de 5 ani ulterior celui in care proprietarul
efectueaza intabularea in cartea funciara pe cheltuiala proprie.
p) Suprafete neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric si protejate.
q) Terenuri situate in zone de protective ale monumentelor istorice si in zonele protejate.
r) Suprafetele terenurile efectate de cercetarile arheologice pe intreaga durata a efectuarii cercetarii.
Art.(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei stabilita conform alin.2. se aplica incepand cu
data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele justificative.
III.IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

ART.469
Alin.1 Nu se datoreaza impozitul pe mijloace de transport pentru:
a) Mijloacele de trasnsport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, vaduvelor de
razboi sau vaduvelor necasatorite ale veteranilor de razboi, pentru un singur mijloc de transport, la
alegerea contribuabilului.
b) Mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat,
cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau coproprietatea
reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de
invaliditate pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului.
c) Mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.1 din decretul
lege nr.118/1990 pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului.
d) Mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.3 alin. Lit.b si
art.4 alin.1 din Legea nr.341/2004 pentru singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului.
e) Navele fluvial de pasageri, barci si luntre folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domociliul in
Delta Dunarii.
f) Mijloacele de transport ale institutiilor publice.
g) Mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de
pasageri.
h) Vehicule istorice definite conform prevederilor legale.
i) Mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral.
j) Mijloace de transport folosite exclusive pentru interventii in situatii de urgent.
k) Mijloace de transport ale institutiilor care functioneaza sub coordonarea M.E.C.S. sau M.T.S.
l) Mijloacele de transport ale fundatiilor constituite cu scopul de a intretine ,dezvolta si ajuta institutii de
cultura.
m) Mijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale.
n) Autovehiculele actionate electric.
o) Autovehiculele second hand inregistrate ca stoc de marfa si care nu sunt utilizate in folosul operatorului
economic.
p) Mijloacele de transport detinute de organizatiile cetatenilor apartinand miniritatilor.
Alin.(2) Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport
agricole , utiliuzate efectiv in domeniul agricol.
Alin.(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in
domeniul agricol, stabilite cf.alin.2, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care
persoana depune documentele justificative.
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Alin.(4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliaza in
localitatile precizate in:
a) H.G. nr.323/1996 privind aprobarea programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economic-sociale a
unor localitati din m-tii Apuseni si H.G.395/1996 pentru aprobarea programului special privind unele
masuri si actiuni pentru sprijinirea dezvoltarii economic-sociale a jud.Tulcea si a rezervatiei biosferei Delta
Dunarii.
IV TAXE PENTRU ELOBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
Art. 476
Alin.(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor urmatoarele:
a) Certficatele, avizele si autorizatiileai caror beneficiari sunt veteranii de razboi, vaduve de razboi sau vaduve
necasatorite ale veteranilor de razboi.
b) Certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt persoanele prevazute la art.1 din Decretul –
Lege nr.118/1990.
c) Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lacasuri decult sau construct-anexa.
d) Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea
infrastructurilor din transportul public ai statului.
e) Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lucrarile de interes public national,judetean
,local
f) Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire , daca beneficiarul constructiei sete o institutie
publica;
g) Autorizatiile de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;
h) Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie ce
functioneaza sub coordonareaM.E.C.S. sau M.T.S.
i) Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o fundatie
infiintata prin testament, cu scopul de a sustine actiuni umanitare.
j) Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o organizatie care
are ca activitate acordarea gratiuta a serviciilor sociale
k) Certificat de urbanism sau autorizatie de construire, in cazul unei calamitati natural.
Alin.(2) Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor,
avizelor si autorizatiilor prentru:
a) Lucrari de ointretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare ,punere in valoare a monumentelor
istorice stfel cum sunt definite in Legea 422/2001.
b) Lucrari destinate pastrarii integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice
definite de legea 422/2001.
c) Lucrari executate in conditiile O.G.20/1994(reducerea riscului seismic).
d) Lucrari executate in zone de regenerare urbana, delimitate in conditiile Legii 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismului.
V.TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
ART.479
Alin.(1) Taxe pentru serviciile de reclama si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se
aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand se face reclama unor activitati economice.
Alin.(2) Taxa prevazuta in prezentul articol denumita in continuare taxa pentru afisaj in scop de
reclama si publicitate , nu se aplica unei persoane care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte
persoane, in acest caz taxa prevazuta la art.477 fiind platita de aceasta ultima persoana.
Alin.(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile
sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.
Alin.(4) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare
a instalatiilor energetic, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate
publica si educationale.
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Alin.(5) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul
efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate prin constructia lor realizarii de reclama si publicitate.
VI.IMPOZITUL PE SPECTACOLE
ART.482 Spectacolele organizate in scopuri umanitare, sunt scutite de la plata impozitului pe
spectacole.
VII.TAXE SPECIALE SI ALTE TAXE LOCALE
ART.485 SI ART.487
Alin(1) Autoritatile deliberative, pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite cf.art.484 si
art.486 urmatoarelor persoane fizice sau juridice:
a). Veteranii de razboi, vaduve de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi.
b). Persoanele fizice prevazute la art.1 di decretul lege nr.118/1990.
c). Institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea M.E.C.S. si M.T.S. cu exceptia incintelor folosite
pentru activitati economice.
d). Fundatiile infiintate prin testament, cu scopul de a sustine actiuni cu character umanitar.
e). Organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale.
f). Reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav si accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de
invaliditate.
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