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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 PRIVESTE:  acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2015 pentru contribuabilii- 

persoane fizice 
 

1. Necesitatea proiectului 

 

Prin Expunerea de motive nr.32274/11.12.2014, domnul primar Victor Dragusin propune 

elaborarea de catre Serviciul Constatare impunere Persoane Fizice din cadrul Directiei Buget Finante, 

Impozite si Taxe a unui proiect de hotarare cu privire la  acordarea de scutirii si facilitatii pentru 

contribuabilii-persoane fizice in anul fiscal 2015. 

 Avand in vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, la art. 286 alin. (1) si (2) se mentioneaza ca pentru cladirea si terenul de la 

adresa de domiciliu a unei persoane fizice ce datoreaza impozit, Consiliul local poate acorda scutire sau 

reducere la plata impozitului pe caldire si teren. 

 Conform art. 286 alin. (3) din Codul fiscal ,, Consiliul local poate acorda scutire la plata 

impozitului pe cladiri si impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale 

caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate 

din indemnizatie de somaj sau ajutor social“. 

 Asa cum se mentioneaza la pct. 220 alin.(1) din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, facilitatile prevazute la art. 286 

alin.(1) – (4) din Codul fiscal pot fi acordate prin hotarari ale Consiliului local adoptate in cursul anului 

pe baza criteriilor si procedurilor stabilite de catre acestea. 

 La acordarea scutirilor sau reducerilor, dupa caz, prevazute la art.286 alin.(1) – (3) din Codul 

fiscal, numai in cazul persoanelor fizice, autoritatile deliberative pot avea in vedere facilitatile fiscale 

acordate persoanelor fizice prin reglementari neprevazute in titlul IX din Codul fiscal. 

 

2. Oportunitatea proiectului    

 

          Se impune acordarea de scutiri si facilitati in anul 2015 pentru contribuabilii-persoane fizice, 

deoarece exista multe persoane ce se incadreaza in categoria persoanelor fizice defavorizate social, fara 

venituri sau cu venituri reduse, persoane singure din a caror pensie suporta cheltuieli mari cu 

medicamentele, unii dintre ei avand doar ajutor social acordat de stat prin legi specifice. 

 

3. Consideratii de ordin economic  

 

 Avand in vedere: 

- prevederile legale mentionate mai sus; 

-     prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-    prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- cererile depuse de mai multi contribuabili la compartimentul de specialitate prin care  



mentioneaza ca sunt persoane varstnice singure cu pensii mici care se situeaza pana la nivelul salariului 

minim brut pe tara, persoane fizice invalide de gradul II ale caror venituri nete lunare/familie sunt mai 

mici decat salariul minim brut pe tara, persoane ale caror familii au in componenta mai multi copii in 

intretinere (scolari) sau au in ingrijire persoane cu handicap de gradul I sau II, persoane care nu au nici 

un fel de venit si beneficiaza doar de alocatie de stat pentru copii minori, etc; 

- constatarile efectuate in teren, pe parcursul anilor, de catre personalul de specialitate din  

cadrul Directiei, Buget, Finante, Taxe si Impozite prin care se atesta faptul ca sunt numerosi 

contribuabilii cu venituri reduse, care locuiesc in imobile saracacioase si care au copii si batrani in 

intretinere, iar resursele financiare de care dispun sunt insuficiente pentru a-si plati impozitele datorate 

pentru imobilele de la adresa de domiciliu. 

Pentru cresterea gradului de protectie sociala acordata, se supune Consiliului local, pentru  

dezbatere si aprobare, urmatoarele propuneri de acordare de scutiri si reduceri pentru persoanele fizice: 

1- Scutirea de plata a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren de la adresa de domiciliu, 
datorat in anul 2015 pentru contribuabilii:  

a) persoane fizice singure ale caror venituri nete lunare se situeaza  pana la nivelul salariului 

minim brut pe tara; 

 b)  familie ale carei venituri nete lunare/membru de familie se situeaza pana la nivelul a  

400 lei inclusiv;  

  2 - Reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si  a impozitului pe teren de la adresa de 

domiciliu, datorat in anul 2015  pentru contribuabilii: 

a) familie ale carei venituri nete lunare/membru de familie se situeaza intre 401 lei- 

500 lei inclusiv; 

b) Consideratii de ordin juridic 

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative : 

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal; 
- Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Fata de propunerile de mai sus se impune elaborarea unui proiect de hotarare care sa fie supus 

spre dezbatere si aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria. 
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