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Criteriile si procedurile 
de acordare a scutirilor la plata impozitului pe terenurile intravilane  incadrate la alta      
categorie decat cea de curti-constructii (gradini, vii, livezi, etc.) afectate de inundatii in 

perioada anilor anteriori, cu repercursiuni in anul 2010  pentru contribuabilii 
persoane fizice. 

 
 
 

 In situatia producerii unor calamitati naturale (inundatii puternice) in urma carora sunt 
afectate imobilele (terenuri) contribuabililor persoane fizice, conform prevederilor Codului 
fiscal, acestia beneficiaza de scutiri la plata impozitelor pe terenuri acordate prin hotarare de 
consiliu local. 
 Scutirile la plata se acorda numai pe baza referatului si tabelului primit de la 
Compartimentul Protectie Civila, care cuprinde persoanele ale caror imobile au fost afectate 
de pe urma inundatiilor. 
 Acordarea de scutire se aproba nominal, pentru fiecare contribuabil, numai pentru 
terenurile inundate si numai pe perioada anului 2010. 
 Operarea scutirilor in evidentele fiscale se efectueaza pe rolul fiscal al fiecarui 
contribuabil, pentru matricola de teren afectata de inundatii si cu sumele trecute in anexa nr. 2 
la prezenta hotarare. 
 Contribuabilii care au beneficiat de scutiri la plata impozitului pe terenuri asa cum 
prevede Codul fiscal (veterani de razboi si vaduve de veterani de razboi, persoane cu 
handicap, nevazatori, etc.) sau cum au fost aprobate prin hotarari de consiliu local privind 
acordarea de scutiri si facilitati fiscale in anul 2010 pentru contribuabilii persoane fizice, nu 
mai pot beneficia de scutirea acordata prin prezenta hotarare. 
 In cazul contribuabililor care au beneficiat de reduceri la plata impozitului pe terenuri 
conform Hotararii de Consiliu Local nr. 269 / 21.12.2009 privind acordarea de scutiri si 
facilitati fiscale in anul fiscal 2010, scutirea ce se va acorda prin prezenta hotarare reprezinta 
obligatia de plata ramasa dupa diminuarea debitului cu procentul stabilit prin hotararea mai 
sus mentionata. 
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