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SITUATIA
pentru delimitarea străzilor conform zonării oraşului,
pentru calculul
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în anul 2014

ZONA A – Independenţei 1-21; 1 Decembrie 1-55,2-22; N.Iorga 2-4; Doctor Ciucă
2-24;1-17; A.I.Cuza 1-25,2-12; Avram Iancu 1-7;

ZONA B – Ştefan cel Mare 1-15; 2-28; Eternităţii 6-12; Avram Iancu 9-37; 2-12;
Teilor; Dr. Marinescu; Ştefan Luchian 1A-2; 2-4; Livezii 2-8; 1-7; A.I.Cuza 27-67,14-54 ; Slt.
Filipescu 1-2; 4-6; Gh. Asachi 1-41; 2-52; M. Kogălniceanu 1-23; N.Iorga 1-13,6;
1 Decembrie 57-121; 24-94; Uzinei; Dobrogeanu Gherea; T. Vladimirescu 1-35; 2-16;
Stadionului; Independenţei 2-18; Zorilor; Crişan; Rozelor; A.I.Cuza nr. 2-54;

ZONA C - Simion Bărnuţiu; Lupta Noastră; Ion Pillat; N. Bălcescu; V. Alexandri;
Octav Băncilă; Slt. Filipescu 6A-28; 3-31; Trandafirilor; Gh. Doja 2-10; 1-11; Fundătura Gh.
Asachi; Gh. Asachi 41-57; Ana Ipătescu 1-9; 2-18; Stefan cel Mare 30-78; 17-75;

ZONA D – Aleea Prunului, Aleea Parcului, Fundătura Dobrogeanu Gherea, Mioriţei;
T. Vladimirescu 18-48, 37-75; Miron Costin, Oborului, Ştefan cel Mare 77-107A; 80-128;
Eternităţii 1-11; 2-4; Socului, Sg. Maj. Teodorescu, Movilei, Islazului; George Enescu;
Aprodu Purice; M. Eminescu; Ion Creangă; Avram Iancu 39-73A, 14-48; Liliacului; Nucilor;
Romaniţei; Loturilor; Stefan Luchian 3-45; 6-58; Octav Băncilă 2-8; 5-33; Livezii 10-72;
9-25; Gh. Doja 13-23; 12; Octav Băncilă 2-8; 5-33; Livezii 10-72;9-25;Gh.Doja 13-23;12;
Octav Onicescu, Izvoarelor; Viilor; Răchiţi; Salcâmilor; Gh. Asachi 59-81; 54-94; Vişinului;
Şesului; M. Sadoveanu; Başeului;M. Kogălniceanu 2-24; Pieţii; M. Viteazu; Aleea Cabanei;
Aleea Pădurii; Fundătura Grădinii; Botoşani; Petricani; Fundătura Petricani; Aleea Florilor,
Fruntaş Ghe.Lăpuşneanu, Slt.Stroe Buican, Emil Galan, Mihail Sorbu, Regele Ferdinand,
Regina Maria, Medic Slt.Alexandru Viţeanu.
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ZONAREA TERENULUI DIN EXTRAVILANUL ORAŞULUI
SĂVENI ŞI A SATELOR ALĂTURATE
în anul 2014

ZONA A: T.4, T.8, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22,T.34, T.35, T.38, T.41, T.43,
T.46, T.50,T.58
ZONA B: T.5, T. 6, T.7 ,T.9, T.15, T.23,T.25, T.33, T.39, T.40, T.42, T.44,T.45,
T.47, T.49, T.53
ZONA C: T.10, T.11, T.16, T.17, T.24, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30, T.37, T.48,
T.51
ZONA D: T.1, T.2, T.3, T.12, T.13, T.14, T.31, T.32, T.36, T.52, T.135
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TAXELE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR ,
AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR PENTRU ANUL 2014

(1) Pentru eliberarea certificatului de urbanism , în mediul urban în funcţie de suprafaţa
construită se propun următoarele niveluri:
Suprafaţa pentru care se obţine
Taxa
certificatul de urbanism
(lei)
a)Până la 150 m² inclusiv
6
b)între 151 m²şi 250 m²inclusiv
7
c)între 251 m² şi 500 m² inclusiv
9
d)între 501 m² şi 750 m²inclusiv
12
e)între 751 m² şi 1000 m²inclusiv
14
f)peste 1000 m²
14 + 0,01 lei pentru fiecare m² care
depăşeşte 1000 m²
(2)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul rural se va percepe la
nivelul de 50 % din taxa prevăzută pentru mediul urban.
(3)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice construcţie va fi egală
cu 1% din valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei, în
conformitate cu proiectul prezentat, în condiţiile Legii nr.50/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, valoare care include instalaţiile aferente şi nu include
TVA.
(4)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru o clădire care urmează a fi
folosită ca locuinţă sau anexă la o locuinţă se propune la nivelul stabilit prin Codul fiscal ,
respectiv 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier
în vederea realizării unei construcţii , care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire se
propune a se calcula cu procentul de 3 % din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de
şantier.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere, de corturi , căsuţe sau
rulote ori campinguri se menţine la nivelul 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţie.
(7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei
construcţii se va menţine la 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei , stabilită pentru
determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii , taxa
pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea de construcţie care
urmează a fi demolată.
(8) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de
construire se va calcula pe baza procentului de 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului de urbanism sau autorizaţiei de construire.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine,
spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor se propune a fi egală cu 8 lei/m².

(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări se va menţine la 8 lei/m²
afectat.
(11)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri sau
branşamente la reţele publice de apă , canalizare, gaze, termice, energie electrică , telefonie şi
televiziune prin cablu se propune la nivelul de 12 lei pentru fiecare racord.
(12)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului
judeţean se propune la nivelul de 15 lei .
(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se propune
la nivelul de 9 lei.
(14) Pentru taxele prevăzute la aliniatele precedente, stabilite pe baza autorizaţiei de
construcţie se vor stabili următoarele reguli:
-taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate
de solicitant şi se plăteşte înaintea emiterii avizului ;
-în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie , dar nu
mai târziu de 15 zile de la data de la care expiră autorizaţia respectivă , persoana care a
obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;
-până în cea de-a 15-a zi inclusiv , de la data la care se depune situaţia finală
privind valoarea lucrărilor de construcţie,compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a
lucrărilor de construcţie;
-până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă
trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de persoana care a primit autorizaţia sau orice
sumă trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
(15) În cazul unei autorizaţii emise pentru o persoană fizică , valoarea reală a lucrărilor
de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită în anexele
privind impozitul pe clădiri .
(16) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi
economice se va stabili după cum urmează:
SPECIFICAŢIE
1.Pentru meseriaşi şi cărăuşi
2.Pentru cazane de fabricat rachiu
3.Pentru liberi profesionişti
4.Mori , prese de ulei şi darace
5.Pentru activităţile neprevăzute mai
sus

ANUL 2014
lei
20
32
48
70
76

Autorizaţiile prevăzute la acest alineat se vizează anual până la data de 31
decembrie a anului în curs pentru anul următor .
Taxa de viză va reprezenta 50% din cuantumul taxei , aşa cum este stabilită
în tabelul de mai sus.
(17)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se propune la nivelul
de 16 lei.
(18)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri deţinute de Consiliul local se propune după cum urmează în tabelul de
mai jos:

SPECIFICAŢIE
La scara 1:500
La scara 1:1000
La scara 1:2000
La scara 1:10000

ANUL 2014
Lei/mp
15
22
29
32

(19)Taxa pentru eliberarea certificatului de producător se propune la nivelul de
58 lei /an.Pentru viza trimestrială a certificatului de producător se propune o taxă de 14 lei
/trimestru.
(20)Pentru completări, modificări ale autorizaţiilor de funcţionare a persoanelor fizice
sau asociaţiilor familiale se propune a se încasa o taxă de 15 lei pentru operaţiune.
(21)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii
de alimentaţie publică :
- pentru restaurante - 690 lei
- pentru baruri - 340 lei.

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE
RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

(1) Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de servicii de reclamă şi
publicitate , cu excepţia celui realizat prin mijloace de informare în masă, scrise şi
audiovizuale sunt obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetelor locale o
taxă de reclamă şi publicitate de 3% din valoarea contractului , exclusiv TVA aferent.
(2) Pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate :
a)în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică – 30 lei/m² sau fracţiune de m²;
b)în cazul oricărui alt panou , afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate-22 lei /m²sau fracţiune de m².

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

a) în cazul unui spectacol de teatru ,balet , operă , operetă , concert filarmonic sau alte
manifestări muzicale , prezentarea unui film la cinematograf, spectacol de circ cota de
impozit va fi egală cu 2% din valoarea sumei încasate din vânzarea biletelor;
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la litera a) cota de impozit
se propune de 5% din valoarea sumei încasate din vânzarea biletelor.
c) în cazul videotecilor impozitul pe spectacole ajustat cu rangul localităţii se propune la
nivelul de 1 leu/m²/zi;
d) în cazul discotecilor impozitul pe spectacole ajustat cu rangul localităţii se propune la
nivelul de 1 leu/m²/zi.
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TAXE SPECIALE ŞI ALTE TAXE LOCALE
pentru anul 2014

(1) Pentru serviciul de salubrizare prestat de către Serviciul de Gospodărie Comunală
se propune taxa locală specială de salubrizare după cum urmează :
a)pentru locuitorii din blocurile de locuinţe – 6 lei pe lună / gospodărie;
b) pentru gospodăriile populaţiei amplasate pe străzile principale, respectiv:
Ştefan cel Mare, Independenţei, T.Vladimirescu, Stadionului, C.D.Gherea, Uzinei, 1
Decembrie, N.Iorga, M.Sadoveanu, M.Kogălniceanu, Ghe.Asachi, Slt.Filipescu, A.I.Cuza,
A.Iancu, St.Luchian(nr.1-24), Ana Ipătescu pentru care s-au încheiat contracte de prestări
sevicii cu Primăria Oraşului Săveni pentru evacuarea reziduurilor menajere –
8 lei/lună/gospodărie;
c) pentru gospodăriile populaţiei amplasate pe străzile secundare şi pe cele
principale pentru care nu s-au încheiat contracte de prestări sevicii cu Primăria oraşului
Săveni pentru evacuarea reziduurilor menajere – 6 lei/lună/gospodărie;
d) pentru gospodăriile populaţiei amplasate în mediul rural – 5
lei/lună/gospodărie;
e) pentru persoanele juridice – 20 lei/m.c./an .
Instituţiile publice vor achita taxa de salubrizare în cuantumul stabilit pentru
persoanele juridice.
Instituţiile publice şi persoanele juridice de pe raza oraşului Săveni sunt obligate să
încheie contracte de prestări servicii de salubrizare cu Primăria Oraşului Săveni.
Taxa de salubrizare se va achita lunar până la sfârşitul fiecărei luni, în cuantumul
stabilit pentru fiecare lună, ultima rată fiind la data de 31.12.2014.
(2) Se propune taxa pentru măsurători teren la 70 lei /operaţiune.
(3) Se propune taxa pentru activitatea de identificare a construcţiilor ridicate înainte de
1991 şi eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora în baza
art.55, alin.1 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996 la 20 lei/operaţiune.
(4)Taxă urgenţă eliberare acte rămâne la acelaşi nivel de 20,00 lei/act.
(5)Taxă pentru căutare acte în arhivă – 10,00 lei/act.
(6)Taxă eliberare copii – format A4 –3,00 lei/copie , format A3 – 5,00 lei/copie.
(7)Taxa înregistrare contracte de arendă – 12 lei/contract de arendă încheiat.
(8)Taxe speciale în domeniul stării civile:
a)taxa pentru oficierea cununiei civile în zilele de sărbători legale rămâne la nivelul
de 30lei/eveniment;
b)taxa pentru divorţ pe cale administrativă – 300 lei;
c)taxa de schimbare a certificatului de stare civilă – 30,00 lei;
d)taxa pentru eliberarea certificatelor de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase
sau deteriorate- 50,00 lei;
e)taxa pentru transcrierea actelor de stare civilă sau schimbarea numelui pe cale
administrativă – 50,00 lei;
(9) Taxa pentru eliberarea cărţii de identitate:definitivă - 7lei/imprimat;
provizorie – 1leu/imprimat.
(10) Taxa pentru înregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării:

- 30 lei pentru scuter, moped;
- 60 lei pentru alte tipuri de vehicule.
(11)Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice pentru activităţi comerciale,
servicii, publicitate , depozitare materiale etc:
-pentru panouri publicitare -0,5 lei/mp/zi;
-pentru depozitarea de materiale diverse şi ocuparea terenurilor pentru
efectuarea de reparaţii la clădiri-0,6 lei/mp/zi ;
-în scopul staţionării mijloacelor de transport autorizate de primărie pentru:
a)taximetre-0,5 lei/autovehicul/zi
b)furgonete marfă -0,6 lei/autovehicul/zi
c)autobuz transport-0,9 lei/autovehicul/zi.
- pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în standuri situate
de-a lungul drumurilor publice, în parcări, în alte locuri stabilite prin hotărâre a Consiliului
local , ocuparea terenului cu suporţi pentru obiecte de publicitate şi manifestări ocazionale,
etc. – 3 lei/mp/zi.
(12) Pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă de utilaje autorizate să funcţioneze
în scopul obţinerii de venit se propune o taxă zilnică de 14 lei.
(13) Taxa anuală pentru vehiculele lente se propune la nivelul sumei de 52
lei/an/vehicul.
(14) Taxa comerţ ambulant( stradal) -15 lei/zi.
(15) Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi
taxele locale şi alte venituri la bugetul local – 5,00 lei .
(16) Taxa închiriere buldoexcavator – 120 lei/h .
(17) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de liber acces în zonele oraşului Săveni în care
s-au instalat indicatoare cu restricţii de circulaţie, impuse de normele legale care
reglementează circulaţia autovehiculelor care transportă mărfuri şi a utilajelor
care depăşesc masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se propune după cum
urmează:
- autovehicule şi utilaje între 3,5 tone şi 10 tone - 20 lei/zi/autovehicul sau 200
lei/lună/autovehicul , utilaj;
- autovehicule şi utilaje de peste 10 tone – 40 lei/zi/autovehicul sau 400
lei/lună/autovehicul, utilaj.
Pentru eliberarea autorizaţie de liber acces ( model Anexa 15) firmele vor trebui să
depună la serviciul de Poliţie locală următoarele documente:
a) cerere ( model Anexa 15) în care să se specifice detaliat următoarele:
1. motivaţia solicitării;
2. durata pentru care solicită eliberarea autorizaţiei (lunar / zilnic);
3. tonajul, felul autovehiculului;
4. tipul mărfurilor sau materialelor transportate.
b) copie a certificatului de înmatriculare al autovehiculului;
c) copie a Certificatului de înmatriculare al societăţii comerciale.
d) copie a Autorizaţiei de funcţionare (în cazul în care magazinele de aprovizionat sunt
specializate în desfăşurarea produselor perisabile - pâine, lactate, produse din carne);
e) copie a cărţii/buletinului de identitate în cazul persoanelor fizice care efectuează transportul
cu autovehicule proprietate personală.
În cazul în care, un mijloc de transport autorizat prin autorizaţie de liber acces (pe
număr de înmatriculare) a fost avariat, scos din circulaţie, radiat, înstrăinat, etc., proprietarul
acestuia poate solicita eliberarea unei noi autorizaţii de liberă trecere pentru un alt mijloc de
transport din dotarea proprie, cu condiţia ca acesta să se încadreze în aceleaşi limite de tonaj.

Eliberarea noii autorizaţii se va face fără plata de taxe suplimentare, cu condiţia ca vechea
autorizaţie să fie prezentată pentru anulare.
Autorizaţia de liber acces este valabilă numai în original, copiile xerox, fotocopii etc,
nu conferă posesorului/utilizatorului dreptul de acces în zonele pentru care se eliberează
autorizaţia.
Taxa pentru eliberărea autorizaţiei de liber acces se achită anticipat eliberării acesteia
şi nu se restituie chiar în cazul scoaterii din circulaţie, vânzării, avariei, furtului, etc. a
autovehiculului pentru care a fost eliberat.
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LISTA CUPRINZÂND VEHICULELE LENTE
în conf.cu prevederile art.283, pct.3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

1.Autocositoare
2.Autoexcavator(excavator pe autoşasiu)
3.Autogreder sau autogreper
4.Buldozer pe pneuri
5.Compactor autopropulsat
6.Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri , excavator cu rotor pentru săpat
şanţuri sau excavator pe pneuri
7.Freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat
8.Freză rutieră
9.Încărcător cu o cupă pe pneuri
10.Instalaţie autopropulsată pentru sortare-concasare
11.Macara cu greifer
12.Macara mobilă pe pneuri
13.Macara turn autopropulsată
14.Maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele :
-lucrări de terasamente
-construcţia şi întreţinerea drumurilor
-decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri
-finisarea drumurilor
-forat
-turnarea asfaltului
-înlăturarea zăpezii
15.Şasiu autopropulsat cu ferăstrău de tăiat lemne
16.Tractor pe pneuri
17.Troliu autopropulsat
18.Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor
19.Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă
20.Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri
21.Vehicul pentru marcarea drumurilor
22.Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri
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REGULAMENT
pentru stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare în anul 2014 a facilităţilor
fiscale potrivit art.286 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

Art. 1 Pentru locuinţa de domiciliu, precum şi terenul aferent acesteia, persoanele cu
handicap grav sau accentuat, cât şi persoanele cu gradul I de invaliditate, pot beneficia, la
cerere, de scutire.
Art. 2 Persoanele fizice care au certificat de încadrare permanent sau cu termen de
valabilitate revizuibil pot beneficia de scutire. Luna în care expiră termenul de valabilitate al
certificatului se ia în calcul ca fiind lună de scutire.
Art. 3 Potrivit art.286 alin.(1) - (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , la
cerere , Consiliul local va acorda , în anul 2014, scutiri la plata impozitului pe clădiri şi a
impozitului pe teren, de la adresa de domiciliu copiilor orfani de ambii părinţi în vârstă de
până la 18 ani sau până la 25 de ani, dacă urmează cursurile unei instituţii de învăţământ;
Art.4 Potrivit art.286 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , la cerere
Consiliul local va acorda în anul 2014, o reducere de 50 % la plata impozitului pe clădiri şi a
impozitului pe teren persoanelor fizice în vârstă de peste 60 de ani , care au un venit lunar mai
mic decât salariul minim pe economie şi primesc ajutor social potrivit prevederilor Legii
nr.416/2001.
Art.5 Potrivit art.286 alin. (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , la cerere ,
Consiliul local va acorda în anul 2014, scutiri la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe
teren şi a taxei de urbanism şi autorizaţiei de construire persoanelor care au suferit pierderi
majore de pe urma calamităţilor naturale.
Art.6 Potrivit art.286 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , la cerere ,
Consiliul local va acorda în anul 2014, scutiri la plata impozitului pe clădirea de la adresa de
domiciliu persoanelor fizice care au calitatea de salariat în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Oraşului Săveni, judeţul Botoşani şi în cadrul serviciilor publice subordonate
Consiliului Local al Oraşului Săveni, care nu beneficiază de alte scutiri legale pentru acest
impozit.
Art.7 Scutirea se acordă prin H.C.L. numai proprietarului pentru bunurile proprii.
Pentru bunurile aflate în proprietate, comună, scutirea se acordă numai pentru cota parte din
locuinţa şi terenul de la adresa de domiciliu aferentă persoanei beneficiare.
Art.8 Cererea de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren va fi
însoţită de următoarele documente care să ateste situaţiile prevăzute la art. 1-3:
- certificatul de încadrare în categoria de handicapat gradul I ;
- legitimaţia de persoană fizică nevăzătoare;
- actele de proprietate în original şi copie;
- actele de identitate pentru toţi membrii familiei;
- actul de curatelă pentru copiii în vârstă de până la 18 ani , prevăzuţi art.3, lit.a;
- adeverinţe de venit pentru toţi membrii familiei , pentru persoanele prevăzute la
art.4;

- ancheta socială pentru persoanele beneficiare prevăzute la art.4;
- procesul-verbal de constatare a pagubelor provocate de calamităţilor naturale ,
întocmit de comisia special constituită pentru persoanele prevăzute la art.5;
Art. 9 Scutirea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi se
operează începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoanele în cauză depun
cererea însoţită de documentele care să ateste situaţia de persoane beneficiară potrivit art.1
sau 2.
Art. 10 Facilitatea de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren de
la adresa de domiciliu se va acorda persoanelor fizice care nu înregistrează restanţe şi celor
care au cereri aprobate de eşalonare sau amânare la plata impozitelor sau taxelor locale.
Art.11 Nu beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren
de la adresa de domiciliu persoanele fizice care înregistrează restanţe şi nu depun cerere de
acordare a înlesnirii de eşalonare sau amânare la plata impozitelor şi taxelor locale.
Art.12 Veteranii de război, văduvele de război şi văduvele necăsătorite ale veteranilor
de război vor fi scutite de la plata impozitului pe terenul extravilan din categoria de folosinţă
arabil, fâneţe,păduri, până la concurenţa suprafeţei de 5 ha , după ce s-a scăzut în prealabil
terenul arabil intravilan aflat în proprietatea contribuabilului respectiv.
Prevederile prezentului Regulament se vor aduce la cunoştinţă publică.

