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       Anexa nr. 4 la H.C.L nr. ____/2013 
            
 

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE 

pentru pensionarii ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim pe 
economie  şi constau în exclusivitate din pensie 

 
 

       ART.1. – (1) Beneficiază de o reducere cu  50% a impozitului pe clădiri şi a 
impozitului pe teren în anul fiscal 2013 pensionarii ai căror venituri lunare sunt 
mai mici sau egale cu salariul minim pe economie  şi constau în exclusivitate din 
pensie.  

(2) În cazul bunurilor comune reducerea se aplică numai pentru cota parte 
aflată în proprietatea pensionarului a cărei venituri se încadrează în limitele 
impuse în aliniatul precedent. 
 
      ART.2. (1) Pentru a beneficia de această facilitate pe întregul an pensionarii 
trebuie să depună cererea până la data de 31 ianuarie 2014, împreună cu 
următoarele acte justificative: 

a)  copie de pe cartea/buletinul de identitate 
b) ultimul talon de pensii 
c) adeverinţă privind veniturile realizate, eliberată de Administraţia 

Finanţelor Publice a municipiului Sfântu Gheorghe 
  (2) Această prevedere este valabilă şi în cazul persoanelor care au 
beneficiat de facilitate fiscală în anii fiscali precedenţi şi îndeplinesc condiţiile 
prevederilor art. 4. 

(3) În cazul cererilor depuse după data de 31 ianuarie 2014 facilitatea se 
acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea . 

 
 
      ART.3. - Nu beneficiază de reducere persoanele care au în proprietate 
clădiri sau terenuri în afara clădirii şi a terenului  aferent clădirii utilizate ca 
domiciliu. 
 
      ART.4. - Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care, la 
data depunerii cererii nu figurează în evidenţele fiscale cu debite restante. 
       
      ART.5. - Orice modificare cu privire la veniturile realizate va fi comunicată 
în termen de 30 de zile de la producerea acestuia, Direcţiei Finanţe Publice 
Municipale Sfântu Gheorghe. 
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         Anexa nr. 5 la H.C.L nr.____/2013 
            
 

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE 
pentru persoanele fizice  care sunt încadrate în structurile Serviciului Voluntar pentru Situaţii 

de Urgenţă 
 
 

       ART.1. – (1) Contribuabilii persoane fizice beneficiază de scutire de la plata 
impozitului datorat pe locuinţa de domiciliu, în cazul în care aceştia încheie 
contract de voluntariat pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.  

(2) În cazul bunurilor comune scutirea se aplică numai pentru cota parte 
aflată în proprietatea voluntarului. 
 
     ART. 2. - Facilitatea se acordă pentru persoanele care sunt încadrate cu 
contract de voluntariat în structurile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă,  începând cu luna următoare încheierii contractului de voluntariat.  

 
     ART. 3. - Scutirea se acordă numai pentru locuinţa de domiciliu, certificată 
cu copia actului de identitate. 
  
     ART. 4. - Scutirea va fi acordată pe baza listei înaintate de Serviciul pentru 
Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei  municipiului Sfântu Gheorghe pentru 
persoanele care la data de 31.12.2013 nu figurează cu obligaţii fiscale restante 
către bugetul local. 
 
      ART.5. - Persoanele fizice care la data de 31.12.2013 figurează în evidenţele 
fiscale cu debite restante sau semnează contractul de voluntariat după această 
dată, pot beneficia de scutire numai în baza unei cereri individuale, după 
stingerea obligaţiilor bugetare restante, cu începere de la data de întâi a lunii 
următoare depunerii cererii. 
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      Anexa nr. 6 la H.C.L nr. ____/2013 
            
 

 

 

PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITĂŢILOR FISCALE 

pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate  
 

 

 

       ART.1.  - (1) Beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a 
impozitului pe teren persoanele încadrate în gradul II de invaliditate .  

(2) Scutirile se acordă în proporţie de 100% atât  pentru bunurile proprii 
cât şi pentru bunurile comune ale soţilor. 
 
     ART. 2. - Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren 
a persoanelor fizice prevăzute la art. 1. se aplică doar clădirii utilizate ca 
domiciliu şi/sau terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu, în baza 
documentelor justificative aflate în posesia Direcţiei Finanţe Publice Municipale 
Sfântu Gheorghe.  

 
      ART.3. - Pentru noile cazuri ivite scutirea se va acorda în baza cererii depuse 
împreună cu documentele justificative, scutirea aplicându-se începând cu prima 
zi a lunii următoare depunerii cererii . 
 

 


