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PROCEDURA DE ACORDARE A FACILIT��ILOR FISCALE 
în cazul persoanelor fizice în condi�iile  art.286 alin.1 din Legea nr.571/2003  privind  Codul 
fiscal , potrivit anexei nr. 2. 
 
1. Contribuabilii persoane fizice, beneficiaz� de scutire în propor�ie de 100% de la plata 

impozitului datorat pentru locuin�a de domiciliu pe anul 2008, în cazul în care ace�tia se oblig� 
ca în anul în care beneficiaz� aceasta facilitate fiscal� s� realizeze urm�toarele lucr�ri 
- zugr�veli �i vopsitorii exterioare; 
-  repara�ii �i înlocuiri de finisaje exterioare-tencuieli, placaje �i alte asemenea; 

- repara�ii �i înlocuiri la trotuare, la ziduri de sprijin �i la sc�ri de acces; Lucr�rile amintite mai 
sus vor fi executate de contribuabili ce beneficiaz� de scutire în cursul anului 2008. 

 
2. Facilitatea se acord� pentru persoanele care au depus cereri pân� la data de 31 ianuarie 2008 
�i care con�in toate datele de identificare ale contribuabilului necesare la stabilirea impozitelor, 
înso�it� de o declara�ie pe propriear�spundere prin care se obliga s� execute lucr�rile 
prev�zute la punctul 1 cu descrierea �i mentionarea cantit��ilor, valoarea estimativ� a investitiei. 
 
3. Scutirea se acord� persoanelor fizice numai pentru locuinta de domiciliu, certificat� cu copia 
actului de identitate al solicitantului. 
 
4. Contribuabilii beneficiaz� de aceast� facilitate, în cazul în care, la data depunerii cererii nu 
figureaz� în eviden�ele fiscale cu debite restante 
 
 5. Proiectele vor fi analizate �i aprobate de o comisie de specialitate, pân� la 28 februarie 2008. 
Pentru lucr�rile aprobate de�in�torii vor fi scuti�i de plata impozitului pe cl�diri pentru 2008. 
 
6. Constatarea realiz�rii repara�iilor de c�tre beneficiarii facilit��ilor fiscale se realizeaz� de 
c�tre Compartimentul de Autorizare Construc�ii �i Disciplin� în Construc�ii prin procese 
verbale, individuale sau colective, dup� cum situa�ia o impune. In procesul verbal încheiat se 
vor men�iona cantit��ile de lucr�ri realizate cât �i valoarea lor, iar pentru determinarea valorii 
investite se vor depune documente justificative (factura fiscal� �i chitan�a) înso�ite de fotografii 
realizate dup� finalizarea lucr�rilor. In cazul în care se constat� c� repara�iile nu au fost realizate 
potrivit obligatiilor asumate, facilit��ile fiscale se consider� ca fiind acordate necuvenit 
contribuabililor în cauz�, acestora stabilindu-li-se din oficiu obliga�ia la plata impozitului pe 
cl�diri corespunz�tor, la care se adaug� accesoriile calculate de la data când impozitul pe cl�diri 
se datora bugetului local, în situa�ia în care nu s-ar fi acordat facilitatea fiscal�, �i pân� la data 
efectu�rii pl��ii. 
  
 


