
                                                                                                            Anexa 8. 
                 la hotărârea Consiliului Local Lăcusteni nr. 43 din 21.11.2013 
 

 
FACILITĂŢI LA PLATA IMPOZITELOR ŞI  

TAXELOR LOCALE: 
 

      În anul 2014, persoanele fizice şi persoanele juridice beneficiază de 
următoarele facilităţi: 
 
                           I.   FACILITĂŢI PENTRU PERSOANE FIZICE: 
 

1. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul asupra 
mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 
autorizaţiilor precum  şi alte taxe prevăzute la „TAXELE SPECIALE” şi 
„TAXELE LOCALE”nu se aplică pentru: 
     a)  veteranii de război; 
     b) persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr. 118/1990-
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
de dictatura instaurată începând cu 6 martie 1945, precum şi celor deportate 
în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi în alte legi; 
        2. Persoanele prevăzute la art.3 alin(1) lit(b) şi art.4 alin(1) din Legea 
recunoştinţei faţă de eroii-mertiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, nu datorează: 
       a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu; 
       b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit.a); 
       c) impozitul asupra mijlocului de transport aferent unui singur 
autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu. 
        3. Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de 
război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. 
       4. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de 
către: 
      a)persoanele cu handicap GRAV sau ACCENTUAT; 
      b)persoanele încadrate în gradul I de INVALIDITATE. 
       5. În cazul unei clădiri, al unui teren sau a unui mijloc de transport 
deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la lit.(1),(2),(3) sau (4), 
scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de 
soţi. 
       6. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite 
ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin(1),(2),(3) sau (4). 
       7. Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent 
clădirii utilizate de persoanele fizice prevăzute la alin.(1),(2) şi (4). Scutirea de 



la plata impozitului asupra mijloacelor de transport se aplică doar unui 
singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin(1) 
şi (2). 
      8. Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin(1),(2),(3) sau (4) se 
aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare în care persoana 
depune documentele justificative în vederea scutirii. 
      9. Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau 
modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în 
condiţiile O.G. nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit 
existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe 
perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică, 
precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru 
lucrările de reabilitare termică. 

 
II.  FACILITĂŢI PENTRU PERSOANELE JURIDICE 

 
           1. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul asupra mijloacelor 
de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, 
precum şi alte taxe locale-TAXE LOCALE şi TAXE SPECIALE- NU SE 
APLICĂ: 
     A)  oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor 
folosite pentru activităţi economice; 
     B)  fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a 
întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a 
susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
     C)  organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii 
sociale în unităţi specializate care asigură găzduire,îngrijire socială şi 
medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie 
socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 
precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii. 
 2. Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite 
deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti, dar numai pentru 
primii 5 ani de la data achiziţiei clădirii. 
 3 . Nu se datorează impozit pe teren pentru terenurile forstiere 
administrate de Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, cu excepţia celor 
folosite în scop economic.  
 
Lăcusteni,  21.11.2013 
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