
HOTĂRÂREA  nr. 239 din 27.10.2011 
privind acordarea facilitatilor fiscale la plata impozitului/ taxei  pe cladiri, potrivit prevederilor  art. 286 alin. (8) si (9) 
din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  si procedura de 

acordare a acestora 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 
octombrie 2011; 
         Examinand proiectul de hotarare privind acordarea facilitatilor fiscale la plata impozitului/ taxei  pe 
cladiri, potrivit prevederilor art. 286 alin. (8) si (9) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, Republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare  si procedura de acordare a acestora, proiect din initiativa primarului; 

Luand in discutie Raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Impozite si Taxe din cadrul 
Directiei Economice inregistrat sub nr. 120384 din data de 19.10.2011; 

Retinand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Avand in vedere: 

- prevederile art. 286 alin. (8) si (9)  din Legea nr.  571/ 2003 privind Codul fiscal, Republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de 
      locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
- prevederile Legii nr. 153/ 2011 privind masuri de crestere a calitatii architectural –ambientale a 

cladirilor; 
- prevederile HCL nr.  286/ 2010 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2011, 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.  a) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (1) si (6) si art. 49 alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

    Art. 1. Se aproba scutirea la plata impozitului pe cladiri  pentru proprietarii care realizeaza lucrari 
de interventie prevazute de O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de    
locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare si procedura de acordare a acesteia, conform Anexei nr. 
1; 
          Art. 2. Se aproba scutirea la plata impozitului/ taxei  pe cladiri  pentru persoanele fizice sau 
juridice care detin cladiri, la care s-au realizat  lucrari de interventie prevazute de  Legea nr. 153/ 2011 
privind masuri de crestere a calitatii architectural –ambientale a cladirilor si procedura de acordare a 
acesteia, conform Anexei nr. 2; 

Art. 3  Primarul Municipiului Tulcea si  Directia Economica- Serviciul Impozite si Taxe  se 
împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4  Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea  la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  18  voturi ale consilierilor. 

 
 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                          CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                               GHERASIM Maria 
 
 



 
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.239/ 27.10.2011 

 
 

Procedura de acordare a facilitatilor fiscale  la plata impozitului  pentru cladirile la care   s-au realizat lucrari 
in conditiile O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, actualizata 

 
 

               De facilitatile fiscale sus mentionate benefiaza persoanele fizice sau juridice care detin in Municipiul 
Tulcea apartamente in blocurile de locuinte, la care s-au realizat lucrari in conditiile O.U.G. nr. 18/2009 privind 
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, actualizata. 
Pentru a beneficia de aceasta facilitate, persoanele fizice sau juridice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

� sa se realizeze lucrarile de interventie  prevazute in O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei 
energetice a blocurilor de locuinte, actualizata; 

� lucrarile de interventie realizate la cladiri trebuie sa fie recomandate de catre auditorul energetic in 
certificatul de performanta energetica, sau dupa caz, in raportul de audit energetic; 

� din procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor trebuie sa reiasa ca s-au realizat lucrarile 
recomandate de catre auditorul energetic; 

� au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie; 
 
        Scutirea se acorda pe o perioada de 7 ani, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator 
finalizarii lucrarilor de reabilitare. 
In cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia. 
 
        Inlesnirile la plata se acorda pe baza cererilor si a documentelor depuse la sediul Municipiului Tulcea- 
Serviciul Impozite si  Taxe . Cererea va fi insotita de urmatoarele documente: 

♦ copia buletinului/ cartii de identitate a solicitantului; 
♦ extras CF original, actualizat al imobilului; 
♦ certificat de performanta energetica sau, dupa caz, raport de audit energetic care sa cuprinda lucrarile de 

interventie care trebuiau realizate la cladiri, recomandate de aditorul energetic; 
♦ declaratie pe propria raspundere a proprietarului imobilului ca lucrarile au fost realizate pe cheltuiala 

proprie; 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
              CONSILIER  
L.S. 
S.S……………………………… 

          (prenumele şi numele consilierului)                                        Contrasemnează: 
                                                           SECRETAR,  
                                     Jr. BRUDIU MARIA 

   S.S…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 239/ 27.10.2011 
 
 
 

Procedura de acordare a facilitatilor fiscale  la plata impozitului  pentru cladirile la care   s-au realizat lucrari 
in conditiile Legii nr. 153/ 2011 privind masuri de crestere a calitatii architectural –ambientale a cladirilor 

 
 

Persoanele fizice sau juridice care detin in Municipiul Tulcea,  cladiri la care s-au realizat  lucrari in conditiile 
Legii nr. 153/ 2011 privind masuri de crestere a calitatii architectural –ambientale a cladirilor, pot beneficia la plata 
impozitului/ taxei pe cladiri. 
Pentru a beneficia de aceasta facilitate, persoanele fizice sau juridice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

 
� Sa realizeze  lucrarile prevazute de Legea nr. 153/ 2011 privind masuri de crestere a calitatii architectural –

ambientale a cladirilor; 
�  Din procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor trebuie sa reiasa ca s-au realizat  lucrarile 

recomandate in nota tehnica de constatare; 
 

        Scutirea se acorda pe o perioada de 5 ani, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator 
finalizarii lucrarilor de reabilitare. 
In cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia. 

 
        Inlesnirile la plata se acorda pe baza cererilor si a documentelor depuse la sediul Municipiului Tulcea- 
Serviciul Impozite si  Taxe . Cererea va fi insotita de urmatoarele documente: 

♦ copia buletinului/ cartii de identitate a solicitantului; 
♦ extras CF original, actualizat al imobilului; 
♦ nota tehnica de constatare; 
♦ autorizatia de construire; 
♦ proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor , din care  trebuie sa reiasa ca s-au realizat  lucrarile 

recomandate in nota tehnica de constatare; 
 
 
 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
              CONSILIER  
L.S. 
S.S……………………………… 

          (prenumele şi numele consilierului)                                        Contrasemnează: 
                                                           SECRETAR,  
                                     Jr. BRUDIU MARIA 

   S.S…………………………… 
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