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ANEXA NR. 2 LA H.C.L   nr. 66  /  2021 
 

 

PROCEDURA 

 
de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri,  

datorat bugetului local, conform art. 456 alin. (2), lit. d) si art. 464 alin. 2, lit. e)  

din Legea nr.  227/2015 privind Codul fiscal. 

 

 I. Procedura de acordare a scutirii la plata impozitului/taxei pe cladiri pentru clădirile 

utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ. Art. 456 alin. 

(2), lit. d). 

 1. Organizatiile nonprofit care detin in proprietate sau utilizeaza cladirile pentru furnizarea 

de servicii sociale beneficiaza de scutire de la plata impozitului/taxei pe cladiri. 

 2. Pentru a beneficia de scutire de la plata impozitului/taxei pe cladiri, trebuie indeplinite 

urmatoarele conditii: 

 a) cladirea sa fie in proprietatea sau utilizarea organizatiei nonprofit; 

 b) organizatia nonprofit trebuie sa faca dovada desfasurarii obiectului de activitate in 

cladirea pentru care se solicita scutirea.  

 3. Scutirea se acorda pe baza de cerere model prevazut in prezenta anexa, insotita de 

urmatoarele documente: 

  a) actul de infiintare a organizatiei; 

 b) statutul organizatiei; 

 c) actul de proprietate ; 

 d) actul in baza caruia organizatia utilizeaza cladirea.  

 4. Scutirea nu se aplica pentru spatiile/incaperile/suprafetele folosite pentru activitati 

economice sau de agrement. 

 

 II. Procedura de acordare a scutirii la plata impozitului/taxei pe teren pentru terenurile 

utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ. Art. 464 alin. 

2, lit. e) 

 1. Organizatiile nonprofit care detin in proprietate sau utilizeaza terenul aferent cladirilor 

este folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ beneficiaza de scutire de la plata 

impozitului/taxei pe teren. 

 2. Pentru a beneficia de scutire de la plata impozitului/taxei pe teren, trebuie indeplinite 

urmatoarele conditii: 

 a) terenul sa fie in proprietatea sau utilizarea organizatiei nonprofit; 

 b) organizatia nonprofit trebuie sa faca dovada desfasurarii obiectului de activitate pe terenul 

aferent cladirii pentru care se solicita scutirea.  

 3. Scutirea se acorda pe baza de cerere model prevazut in prezenta anexa, insotita de 

urmatoarele documente: 

  a) actul de infiintare a organizatiei; 

 b) statutul organizatiei; 

 c) actul de proprietate ; 

 d) actul in baza caruia organizatia utilizeaza terenul aferent cladiri.  

 4. Scutirea nu se aplica pentru suprafetele de teren folosite pentru activitati economice sau 

de agrement. 

  

 III. Dispozitii generale. 

  1. Scutirea la plata impozitului/taxei pe cladiri si/sau teren se aplica incepand cu data de 1 

ianuarie 2022, iar contribuabilul depune cererea de acordare a scutirii pana la data de 31.03.2022, 

insotita de documentele justificative emise pana la data de 31.12.2021. 
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 2. Solicitantul care depune cererea de scutire are obligatia de a aduce la cunostinta organului 

fiscal local, orice modificare intervenita in timpul anului. 

 3. Instiintarea organului fiscal se face in termen de 30 zile de la data aparitiei oricaror 

modificari ale situatiei existente la data depunerii cererii. 

 4. Neanuntarea modificarilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepand cu data de 1 

ianuarie a anului urmator celui in care au intervenit modificarile. 

 

Presedinte de sedinta,                                                                        Contrasemneaza, 

 Taifas Tudor                                                                                      Secretar general 

                       Serban Dorin  

            

        

 

 Intocmit, 

                                                                                                            Consilier ITL, 

                                                                                                            Precup Boariu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


