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PROCEDURA CUPRINZÂND CRITERIILE �I CONDI�IILE DE 
ACORDARE A FACILIT��ILOR FISCALE  
PENTRU PERSOANELE JURIDICE 
 
 
 

 Facilit��ile fiscale, de natura scutirii la impozitul pe cl�dire �i impozitul pe teren, se 
acord� contribuabililor persoane juridice care efectueaz� investi�ii de capital plasat în scopul 
ob�inerii de profit �i atingerea unei bune eficien�e economice. 

Scutirea de la plata impozitului pe cl�dire �i teren se acord� pe o perioad� de 5 ani astfel: 
a) în cazul impozitului pe cl�dire, începând cu data de întâi a lunii urm�toare finaliz�rii cl�dirii 

pentru care se solicita scutirea; 
b) în cazul impozitului pe teren, începând cu data de întâi a lunii urm�toare eliber�rii 

autoriza�iei de construire. 
 
1. Condi�ii de acordare a facilit��ilor fiscale 
 
1.1 Facilit��ile fiscale vor fi acordate persoanelor juridice prin hot�râre de consiliu local dac� 
solicitan�ii îndeplinesc urm�toarele condi�ii: 
a) valoarea investi�iilor efectuate trebuie s� fie de minim 500.000 Euro; 
b) prin investi�iile efectuate trebuie s� se respecte normele europene privind protec�ia 
mediului, atestat� prin documente justificative eliberate de c�tre Ministerul Mediului; 
c) cl�direa nou înfiin�at� sau extinderea cl�dirii, dup� caz, pentru care se solicit� scutirea de la 

plata impozitului pe cl�dire s� fie finalizat� �i pus� în func�iune dup� data de 01.01.2007; 
d) investi�iile  realizate s� reprezinte investi�ii de capital plasat în scopul ob�inerii de profit în 

leg�tur� cu crearea unei noi unit��i, extinderea unei unit��i existente, demararea sau 
dezvoltarea unei activit��i care implica o schimbare în produsul sau procesul de fabrica�ie 
al unei unit��i existente, prin aceasta urm�rindu-se diversificarea, modernizarea precum �i 
atingerea unei bune eficien�e economice; 

e) în cazul impozitului pe teren, autoriza�ia de construire s� fi fost eliberat� dup� data de 
01.01.2007; 

f) beneficiarul facilit��ii trebuie s� fac� dovada prin fi�a contului analitic « produse finite « c� 
în portofoliul de produse apar produse noi ca efect al investi�iilor în cauz�, sau servicii noi în 
func�ie de obiectul de activitate al solicitantului, pe baza documentului eliberat de c�tre 
Registrul Comer�ului; 

g) investi�iile efectuate s� aib� ca finalitate crearea �i ocuparea de noi locuri de munc�, 
propor�ional cu valoarea investi�iilor realizate; 

h) locurile de munc� create prin efectuarea investi�iilor trebuie s� fie efectiv ocupate, nefiind 
luate în calcul posturile vacante. În vederea verific�rii îndeplinirii condi�iei prev�zute la lit. 
(g) �i (h) solicitantul va depune un act cuprinzând datele solicitate;  

i) solicitantul trebuie s� nu figureze în eviden�ele Prim�riei cu debite restante, la data 
depunerii cererii; 

1.2. Beneficiarul trebuie s� nu înstr�ineze, în tot sau în parte, bunurile impozabile, în cursul 
perioadei pentru care s-a acordat scutirea, în caz contrar facilitatea fiscal� acordat� în temeiul 
prezentei hot�râri se anuleaz�, urmând a fi stabilite de c�tre compartimentele de specialitate 
impozitele datorate pentru bunurile respective �i accesoriile acestora începând cu data oper�rii 
scutirii. 
 
 
2. Procedura  de acordare a facilit��ilor fiscale 



 
 

Pentru a beneficia de facilit��ile fiscale stabilite prin prezenta anex�, solicitan�ii vor 
depune o cerere în acest sens la Registratura Direc�iei Finan�e Publice Municipale din cadrul 
Prim�riei Municipiului Sfântu Gheorghe.  

Cererea va fi înso�it� de documente justificative din care s� rezulte c� persoana juridic� 
face parte din categoria acelor contribuabili care pot beneficia de facilit��i fiscale în temeiul 
prezentei hot�râri �i îndepline�te condi�iile de acordare a facilit��ilor prev�zute la pct. 1 din 
anex�. 

Direc�ia Finan�e Publice Minicipale va analiza cererea �i actele aferente �i va întocmi 
referatul de specialitate cu propunerea de avizare sau respingere dup� caz, a cererii în cauz�, 
supunând spre aprobare Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. 
 


