
ANEXA 3 PROIECT

REGULAMENT
Pentru stabilirea procedurii si criteriilor de acordare a facilitaţilor

fiscale pentru anul 2015

A). Pentru a beneficia de scutire de la plata impozitului pe cladiri si a
impozitului pe teren pentru persoanele prevazute la art. 32, 33, 34 trebuie
indeplinite urmatoarele conditii :

- scutirile prevazute la art. 32, 33, 34 se acorda pe baza de
cerere insotita de toate documentele justificative

- scutirile de la plata impozitului pe cladiri si impozitului pe
teren se acorda cu data de intai a lunii urmatoare depunerii
cererii.

B). Pentru a beneficia de facilitatile prevazute de art 32, 33, 34 trebuie
indeplinite urmatoarele conditii :
- Persoanele beneficiare sa nu detina si alte proprietatii ( cladiri, spatii
comerciale sau cu destinetie de locuinta) ;
- Domiciliul inscris in C.I. ca coincida cu adresa cladirii pentru care
solicita scutire ;
- Venitul brut pe membru de familie sa nu depaseasca 350 lei. Prin
familie, in acceptiunea acestei proceduri intelegand sot, sotie , copii
precum si alti membrii ai familiei de grad I care se gospodaresc
impreuna.

- persoanele beneficiare sa nu desfasoare activitati economice aducatoare
de venituri ( persoane fizice independente , asociatii familiale , societati
comerciale ) sa nu fie administratori , asociati sau sa detina actiuni in
cadrul societatilor comerciale Pot beneficia de aceasta facilitate si
persoanele fizice care locuiesc la aceeasi adresa si care si-au asumat
obigatia de plata in numele debitorului in conformitate cu O.G.92/2003
republicata , privind codul de procedura fiscala.

C). 1. Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute de art. 33 beneficiarul
facilităților sau un membru major al familiei acestuia trebuie să
îndeplinească suplimentar condiția executării unor acțiuni sau lucrări de
interes local, în situația în care aceștia sunt apți de muncă.



2. Nerealizarea condiției menționată mai sus conduce de drept la anularea
facilității.
3. Pentru facilitățile acordate potrivit art. 33 din prezenta hotărare și în
conformitate cu pct.1, una dintre persoanele majore apte de muncă din
familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea
primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi
regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă
a muncii. Acţiunile sau lucrările de interes local sunt cele stabilite de
Consiliul local Turceni pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, modificată și
completată. Orele de muncă prevăzute mai sus se calculează proporţional
cu cuantumul facilității de care beneficiază familia sau persoana singură,
cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.
Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se stabileşte
prin împărţirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracţiile se întregesc
în plus.
D). Nu beneficiaza de scutirile prevazute la articolul 32 urmatoarele
categorii de persoane :

1. Persoane care detin 2 sau mai multe locuinte proprietate personala
2. Proprietarii de autoturisme cu capacitatea cilindrica mai mare de

1800 cmc
3. Proprietarii de tractoare , combine agricole ,autoutilitare ,microbuze
4. Detinatorii de 2 sau mai multe autoturisme
5. Detinatorii de teren arabil extravilan in suprafata mai mare de 2 ha.

E). Acte necesare :
l.Pentru facilitaţi prevăzute la art. 32

- copii certificate deces parinti ;
- copie CI sau copie certificat de nastere ;
- adeverinta elev, student,

2. Pentru facilitati prevazute la art.33 :
- declaratie proprie raspundere precum ca nu au alte

venituri, nu sunt administratori , asociati , nu detin actiuni la societati
comerciale, nu desfasoara activitati independente( persoana fizica sau
asociatie familiala) ;

- acte identitate pentru toti memebrii familiei ;
- certificat fiscale eliberat de Administartia Finantelor

Pubilice din care sa rezulte ca nu au alte venituri( pentru toti memebrii
familiei cu varsata peste 18 ani) ;

- adeverinta venit pentru fiecare membru de familie ;



- pentru cei care realizeaza venituri care constau in ajutor
social, pensii . ajutor de somajsi sau pensie de asistenta sociala , dovada de
face cu documentele eliberate de organele abilitate;

- angajament al beneficiarului ajutorului de urgență sau a
unui alt membru al familiei privind efectuarea acțiunilor sau lucrărilor de
interes local;

- adeverință de la compartimentul impozite și taxe locale din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Turceni, că nu are
debite la bugetul orașului Turceni;

- adeverință de la medicul de familie cu mențiunea
”inapt”(dacă este cazul).
3. Pentru facilitati prevazute la art. 34 :
- copii certificate incadrare grad handicap grav sau accentuat/ invaliditate
gradul I . Scutirea se acorda proportional cu perioada ramasa pana la
sfarsitul anului si opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare
celei in care persoanele in cauza depun cerea insotita de toate documentele
prevazute in prezentul regulament care sa ateste situatia de persoana
beneficiara.

In cazul in care , persoanele benefiare nu se mai incadreaza in
criteriile enumerate mai sus sunt obligate sa depuna o cerere pentru
calcularea impozitelor pentru care au fost scutite.
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