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Nr.6209/09.03.2020

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURNU M GURELE

în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003(r) privind transparen a
decizional în administra ia public , cu modific rile i complet rile
ulterioare, transmit urm torul

ANUN
Începând cu data de 10.03.2020 în Centrul de informa ii pentru
cet eni din incinta Prim riei municipiului Turnu M gurele sunt afi ate
urm toarele documente:
1. Proiect de hot râre privind stabilirea nivelului impozitelor i taxelor
locale pentru anul fiscal 2021 în municipiul Turnu M gurele i Referat de
aprobare - ini iativa primarului municipiului Turnu M gurele;
2. Anexele nr.1,2,3,4, la Proiectul de hot râre.
Pân la data de 20.03.2020 , cei interesa i pot depune în scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind aceste
documente la Registratura Prim riei municipiului Turnu M gurele.
În situa ia în care pân la data de 20.03.2020 se vor înregistra în
scris propuneri, sugestii ori opinii cu privire la proiectul de hot râre
privind stabilirea nivelului impozitelor i taxelor locale pentru anul
fiscal 2021 în municipiul Turnu M gurele, in data de 24.03.2020,ora
15,00 va avea loc dezbaterea public pe marginea acestui proiect de
hot râre.
Informa ii suplimentare pot fi solicitate zilnic între orele 8,00-16,00 i
la Serviciul Impozite i taxe locale, etajul 2, cam 5 sau, prin telefon
0247/416451-interior 103, sau 0247/411298.
Cei interesa i pot solicita în scris i pot primi contra cost copii dup
aceste documente , care pot fi studiate i pe site-ul Prim riei municipiului
Turnu M gurele , la adresa www.municipiulturnumagurele.ro.
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Nr.6207/09.03.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hot râre privind stabilirea nivelului impozitelor i taxelor
locale pentru anul fiscal 2021 în municipiul Turnu M gurele

In conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei
europene a autonomiei locale adoptat la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificat de Romania prin Legea nr. 199/1997, stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul fiscal 2021 are la baza prevederile legale actuale, reprezentate
de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modific rile si complet rile
ulterioare, în care sunt prev zute nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele
i taxele locale i alte taxe asimilate acestora, precum i amenzile aplicabile
începând cu anul 2016.
Impozitele i taxele locale constituie surs important de venituri , utilizate
pentru cheltuielile publice a c ror finan are se asigur de la bugetul local, în
condi iile legii.
In baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modific rile
si complet rile ulterioare, Consiliul local are competen a s stabileasc cota
impozitelor si taxelor locale, când acestea se determin pe baz de cot
procentual , prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime, stabilirea
cuantumului impozitelor si taxelor locale prev zute în sum fix , precum i
stabilirea nivelului bonifica iei de pân la 10% conform prevederilor art. 462, alin.
(2), art. 467, alin (2) si art.472, alin. (2) din Codul fiscal.
De asemenea, potrivit prevederilor art.491 din Legea nr.227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, în cazul oric rui impozit
sau oric rei taxe locale care const într-o anumit sum în lei sau care este stabilit
pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexeaz în lei, inând cont
de rata pozitiv a infla iei pentru anul fiscal anterior, comunicat pe site-urile
oficiale ale Ministerului Finan elor Publice i Ministerului Dezvolt rii Regionale i
Administra iei Publice.
Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, potrivit c rora impozitele i taxele locale se
stabilesc de c tre Consiliul local, în limitele i în condi iile legii, propun spre
dezbatere i aprobare prezentul proiect de hot râre.

PRIMAR,
D NU CUCLEA

JUDE UL TELEORMAN
MUNICIPIUL TURNU M GURELE
BULEVARDUL REPUBLICII, NR. 2
SERV. IMPOZITE I TAXE LOCALE
TEL. 0247 – 416 451, 411 298
FAX 0247 – 416 453
e-mail:itltm@yahoo.com

Nr.6208/09.03.2020

RAPORT DE FUNDAMENTARE

la proiectul de hot râre privind stabilirea nivelului impozitelor i taxelor locale
pentru anul fiscal 2021 în municipiul Turnu M gurele

Potrivit art. 20, pct.b) din Legea nr.273 / 2006 privind finan ele publice
locale, cu modific rile i complet rile ulterioare, autorit ile publice locale au
competen a i r spunderea în stabilirea, constatarea, controlul, urm rirea i
încasarea impozitelor i taxelor locale precum i a altor venituri ale bugetului local
prin compartimentele proprii de specialitate, în condi iile legii.
În acest sens cadrul legal este determinat de:
- Legea nr. 227 /2015 - lege privind Codul Fiscal,cu modificarile i
complet rile ulterioare;
- Legea nr. 207 /2015 - lege privind Codul de procedur fiscal , cu
modificarile i complet rile ulterioare;
- Legea nr. 273 /2006 privind finan ele publice locale, cu modific rile i
complet rile ulterioare ;
- O.U.G. nr. 80 /2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile i
complet rile ulterioare;
- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, cu modific rile i
complet rile ulterioare.
În baza prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu
modific rile i complet rile ulterioare, Consiliul local are competen a în:
-stabilirea cotei impozitelor i taxelor locale , când acestea se determin pe baza de
cot procentual , prin lege fiind stabilite limitele minime i maxime;
-stabilirea cuantumului impozitelor i taxelor locale prev zute în sum fix ;
-stabilirea altor taxe locale inând cont de prevederile art.486 din Codul Fiscal cu
modificarile i complet rile ulterioare;
-stabilirea nivelului bonifica iei de pân la 10 % conform prevederilor art.462,
alin.(2),art.467, alin.(2),art.472,alin.(2) din Codul fiscal;
-majorarea impozitelor i taxelor locale conform art.489 din Codul Fiscal cu
modificarile i complet rile ulterioare;
-procedura de acordare a facilit ilor fiscale.
Potrivit prevederilor art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, în cazul oric rui impozit sau oric rei taxe
locale care const într-o anumit sum în lei sau care este stabilit pe baza unei
anumite sume în lei, sumele respective se indexeaz anual, pân la data de 30
aprilie de c tre consiliile locale, inând cont de rata pozitiv a infla iei pentru anul

fiscal anterior, comunicat pe site-urile oficiale ale Ministerului Finan elor Publice
i Ministerului Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice.
Având în vedere comunicatul publicat pe site-ul Ministerul Finan elor
Publice i INS în data de 14.01.2020 potrivit c ruia pentru indexarera impozitelor
i taxelor locale aferente anului 2021 consiliile locale vor utiliza rata infla iei de
3,8 i inând cont de faptul c în municipiul Turnu M gurele :
- exist un num r mare de pensionari, cu venituri relativ mici;
- exist un num r mare de persoane care nu realizeaza nici un venit ;
- influen ele fenomenului infla ionist afecteaz în sens negativ condi iile de
via ale popula iei prin diminuarea puterii de cump rare, grevând veniturile
reale ale popula iei;
propunem ca în anul fiscal 2021 în municipiul Turnu M gurele nivelul
impozitelor i taxelor locale s fie cel din anexa nr.1 la proiectul de hot râre,
nivelul rezultat din indexarea cu rata infla iei, f
a fi i majorat cu pan la 50%
conform art.489 din Codul Fiscal, astfel:
A - impozitul pe cl diri i teren datorat de c tre contribuabili persoane fizice s
se situeze la valorile stabilite în tabelul anex nr.1:
a)-potrivit art.457 alin.1 din Codul Fiscal, pentru cl dirile reziden iale i
cl dirile anex aflate în proprietatea personelor fizice, impozitul se calculeaz prin
aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08-0,2% asupra valorii impozabile a cl dirii;
- fa de prevederile anterior men ionate pentru anul 2020 la nivelul
municipiului Turnu M gurele, prin H.C.L. nr.44/24.04.2019 a fost stabilit cota de
0,08%, iar pentru anul 2021, propunerea este de men inere la acela i nivel,
respectiv cota de 0,08%.
b)-potrivit art.458 alin.1 din Codul Fiscal, pentru cl dirile nereziden iale
aflate în proprietatea personelor fizice, impozitul se calculeaz prin aplicarea unei
cote cuprinse intre 0,2-1,3%asupra valorii impozabile a cl dirii;
- fa de prevederile anterior men ionate pentru anul 2020 la nivelul
municipiului Turnu M gurele, prin H.C.L. nr.44/24.04.2019 a fost stabilit cota de
0,2% asupra valorii care poate fi :
-valoarea rezultat dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator
autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referin ;
-valoarea final a lucr rilor de construc ii, în cazul cl dirilor noi, construite
în ultimii 5 ani anteriori anului de referin ;
-valoarea cl dirilor care rezult din actul prin care se transfer dreptul de
proprietate , în cazul cl dirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de
referin .
Propunerea pentru anul 2021, este de men inere la acela i nivel, respectiv
cota de 0,2%.
B - în cazul persoanelor juridice pentru calculul impozitului i taxei pe cl diri,
cota de impozitare aplicat asupra valorii impozabile a cl dirii s fie astfel :
-pentru cl diri reziden iale- 0,2%
-pentru cl diri nereziden iale :
- pentru cl diri nereziden iale -1,3%
- pentru cl diri nereziden iale utilizate pentru activita i din domeniul
agricol-0,4%

- pentru acele cl diri care nu au fost reevaluate conform prevederilor
legale în vigoare in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referin cota de
impozitare s fie de 5%
- impozitul pe teren pentru persoanele juridice s fie cel prev zut în
tabelul anexa nr.1;
- celelalte impozite si taxe locale s fie cele prev zute in tabelul anex nr.1;
Pentru anul 2021 propunerile pentru Consiliul local privind acordarea
facilit ilor fiscale contribuabililor care se incadreaz în prevederile legale sunt :
1. Reducerea cu 100 % a impozitului pe cl diri i impozitului pe teren pentru
locuin a de domiciliu precum i pentru terenul aferent acesteia datorat de c tre
urm torii contribuabili :
-persoanele fizice al c ror venit lunar const în exclusivitate din ajutor de
omaj;
Propunem ca aceasta reducere sa se acorde acelor contribuabili care:
- nu de in în proprietate mai multe imobile (cl diri i terenuri);
- nu de in mijloace de transport precum i utilaje destinate ob inerii de
venituri.
Reducerea se acord cu condi ia achit rii debitelor provenind din
amenzi.
2. Reducerea cu 100 % a impozitului pe cl diri i impozitului pe teren pentru
locuin a de domiciliu precum i pentru terenul aferent acestuia datorat de c tre
urm torii contribuabili :
- persoanele fizice al c ror venit lunar const din ajutor social, pensie de
asisten social ;
- persoanele fizice al c ror venit, pe membru de familie, nu dep
te nivelul
venitului minim garantat stabilit prin Legea nr. 416/2001, cu modific rile i
complet rile ulterioare;
Propunem ca aceasta reducere s se acorde acelor contribuabili care:
- nu de in în proprietate mai multe imobile (cl diri i terenuri);
- nu de in mijloace de transport precum i utilaje destinate ob inerii de
venituri.
Reducerea se acord cu condi ia achit rii debitelor provenind din
amenzi.
3. Reducerea cu 100% a impozitului pe cl diri i impozitului pe teren pentru
locuin a de domiciliu precum i pentru terenul aferent acestuia datorat de c tre
urm torii contribuabili :
-minori, mo tenitori ai unor imobile, afla i sub tutela, plasament familial,
încredin are;
-persoane fizice care nu realizeaz nici un venit.
Propunem ca aceast reducere s se acorde acelor contribuabili care:
- nu de in în proprietate mai multe imobile (cl diri i terenuri);
- nu de in mijloace de transport precum i utilaje destinate ob inerii de
venituri;
- suprafa a util /construit a locuintei pentru care se solicit scutirea
de la plata impozitului, în func ie de num rul de persoane, trebuie s

nu dep easc suprafa a din tabelul de mai jos,suprafa
reglementat prin anexa nr.1.din Legea locuintei nr.114/1996 ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare:
FAMILIA
SUPRAFATA UTIL
SUPRAFATA CONSTRUITA
1 persoan
37 mp
58 mp
2 persoane
52 mp
81 mp
3 persoane
66 mp
102 mp
4 persoane
74 mp
115 mp
5 persoane
87 mp
135 mp
6 persoane
93 mp
144 mp
7 persoane
107 mp
166 mp
8 persoane
110 mp
171 mp

-

nu de in impreun cu familia teren situat in extravilan care s
dep seasc 3 ha.
- Reducerea se acord cu condi ia achit rii debitelor provenind din
amenzi.
4. Pentru contribuabilii care au de suferit în urma producerii calamit ilor
naturale exist posibilitatea atât a reducerii cât i scutirii, dup caz, de la plata
impozitului pe cl diri i teren datorat , precum i a taxei pentru eliberarea
certificatului de urbanism i a autoriza iei de construire. Propunem în acest caz
reducerea cu 100% a impozitului pe cl diri i teren datorat , precum i a taxei
pentru eliberarea certificatului de urbanism i a autoriza iei de construire.
5. Reducerea cu 50 % a impozitului pe cl diri i impozitului pe teren pentru
cl direa folosit ca domiciliu precum i pentru terenul aferent acesteia aflate în
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.3, alin(1), lit(b) si art.4
alin.(1)din Legea nr.341/2004, cu modificarile i complet rile ulterioare;
În situa ia în care o cot -parte din cl dire/teren apar ine unor ter i,reducerea
nu se acord pentru cota-parte de inut de ace ti ter i.
6. Reducerea cu 50% a impozitului pentru mijloacele de transport hibride.
7. Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cl dire i impozitului/taxei pe
teren pentru cl dirile i terenurile utilizate de c tre organiza ii nonprofit folosite
exclusiv pentru activit ile f scop lucrativ.
Scutirea se acord prin Hot râre a Consiliului Local al municipiului Turnu
gurele.
Scutirea se acord pe baz de cerere persoanelor care de in documentele
justificative i care sunt depuse la compartimentul de specialitate pân la data de
31 .03. 2021.
8.Scutirea de la plata impozitului /taxei pentru cladirile folosite pentru
desf urarea de activit i sportive, inclusiv cl dirile care asigur func ionarea
bazelor sportive.
Scutirea se acord prin Hot râre a Consiliului Local al municipiului Turnu
gurele.

Scutirea se aplica cu data de 1 ianuarie a anului urm tor celui în care
persoana depune documentele justificative.
Scutirea se acord pe baz de cerere, persoanelor care de in documentele
justificative i care sunt depuse la compartimentul de specialitate pân la data de
31.03.2021.
Contribuabilii, persoane fizice , care pân la data de 31 martie 2021 achit
integral impozitul pe cl diri , teren i impozitul pentru mijloacele de transport
aferent anului fiscal 2021 precum i restan ele din anii preceden i i accesoriile
aferente acestora s beneficieze de o bonifica ie de 10% din impozitul aferent
anului fiscal 2021.
În conformitate cu art.162 din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedur fical , cu modific rile i complet rile ulterioare, organele fiscale au
obliga ia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane
juridice care înregistreaz obliga ii fiscale restante, precum si cuantumul acestor
obliga ii. Lista se public trimestrial , pân în ultima zi a primei luni din trimestrul
urm tor celui de raportare i cuprinde obliga iile fiscale restante la sfârsitul
trimestrului i neachitate la data public rii listei, al c ror plafon se stabile te prin
hot râre a consiliului local.
În vederea recuper rii obliga iilor fiscale neachitate, pentru anul fiscal 2021,
propunerea este ca trimestrial, s se afi eze pe site-ul institu iei, lista debitorilor
persoanelor juridice, soma i, care înregistreaz obliga ii fiscale restante mai mari
sau egale cu 1000 lei.
În conformitate cu art.266, alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedur fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare, conduc torul
organului de executare poate aproba anularea debitelor mai mici de 40 lei.
Pentru anul 2021, propunerea este de stabilire la 39 lei plafonul crean elor
fiscale restante aflate în soldul rolurilor nominale unice inactive la data de
31.12.2020 i neachitate, crean e care vor fi anulate.
Prin rol inactiv se în elege acel rol pentru care nu exist bunuri urm ribile i
pentru care nu se mai calculeaz impozite i taxe locale în anul curent.
Fa de cele prezentate i având în vedere prevederile legale în vigoare în
materia impozitelor i taxelor locale, propunem Consiliului Local al municipiului
Turnu M gurele proiectul de hot rare pentru dezbatere i aprobare în edin .
ef Serviciu Impozite i Taxe Locale,
Ec.Marioara MOCANU

ANEXA NR. 4 la H.C.L. nr. _______/_________2020
PROCEDURA DE ACORDARE A FACILIT ILOR FISCALE CATEGORIILOR
DE PERSOANE PREV ZUTE
LA art.456,alin.(2),art.464,alin.(2),art.470,alin.(3) DIN LEGEA NR.227/2015 - LEGEA
PRIVIND CODUL FISCAL

FACILIT I PRIVIND IMPOZITUL PE CL DIRI, IMPOZITUL PE TEREN,
IMPOZITUL PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT

Contribuabilii, persoane fizice beneficiaz pentru anul fiscal 2021 de
înlesniri la plata impozitului pe cl diri i impozitului pe teren pentru locuin a de
domiciliu precum i pentru terenul aferent acesteia,asfel:
1.Reducerea cu 100 % a impozitului pe cl diri i a impozitului pe teren pentru
locuin a de domiciliu precum i pentru terenul aferent acesteia datorat de c tre
urm torii contribuabili :
-persoanele fizice al c ror venit lunar const în exclusivitate din ajutor de
omaj;
Reducerea se acord acelor contribuabili care:
- nu de in în proprietate mai multe imobile (cl diri i terenuri);
- nu de in mijloace de transport precum i utilaje destinate ob inerii
de venituri;
- cl direa s fie utilizat numai ca locuin ;
- cl direa s fie domiciliul persoanelor respective;
- în cl dire s nu se desf oare activit i economice,s nu se ob in
venituri din inchiriere.
Reducerea se acord cu condi ia achit rii debitelor provenind din amenzi .
Reducerea se acord pe baz de cerere i opereaz începând cu data de 01
ianuarie 2021, persoanelor care de in documentele justificative i care sunt
depuse la compartimentul de specialitate pân la data de 31.03.2021.
2.Reducerea cu 100 % a impozitului pe cl diri i a impozitului pe teren pentru
locuin a de domiciliu precum i pentru terenul aferent acesteia datorat de c tre
urm torii contribuabili :
- persoanele fizice al c ror venit lunar const din ajutor social, pensie de
asisten social ;
- persoanele fizice al c ror venit, pe membru de familie, nu dep
te nivelul
venitului minim garantat stabilit prin Legea nr. 416/2001, cu modific rile i
complet rile ulterioare;
Reducerea se acord acelor contribuabili care:
- nu de in în proprietate mai multe imobile (cl diri i terenuri);
- nu de in mijloace de transport precum i utilaje destinate ob inerii
de venituri;
- cl direa s fie utilizat numai ca locuin ;
- cl direa s fie domiciliul persoanelor respective;
- în cl dire s nu se desf oare activit i economice,s nu se ob in
venituri din inchiriere.

Reducerea se acord

cu condi ia achit rii debitelor provenind din

amenzi.
Reducerea se acord pe baz de cerere i opereaz începând cu data de
01 ianuarie 2021, persoanelor care de in documentele justificative i care sunt
depuse la compartimentul de specialitate pân la data de 31.03.2021.
3. Reducerea cu 100% a impozitului pe cl diri i a impozitului pe teren pentru
locuin a de domiciliu precum i pentru terenul aferent acesteia datorat de c tre
urm torii contribuabili :
-minori, mo tenitori ai unor imobile, afla i sub tutela, plasament familial,
încredin are,în eviden a autorit ii tutelare;
-persoane fizice care nu realizeaz nici un venit.
Reducerea se acord acelor contribuabili care:
- nu de in în proprietate mai multe imobile (cl diri i terenuri;
- nu de in mijloace de transport precum i utilaje destinate ob inerii
de venituri;
- suprafa a util /construit a locuintei pentru care se solicit scutirea
de la plata impozitului ,în func ie de num rul de persoane, trebuie
nu dep easc suprafa a din tabelul de mai jos,suprafa
reglementat prin anexa nr.1.din Legea locuintei nr.114/1996
,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare
FAMILIA
SUPRAFATA UTIL
SUPRAFATA CONSTRUITA
1 persoan
37 mp
58 mp
2 persoane
52 mp
81 mp
3 persoane
66 mp
102 mp
4 persoane
74 mp
115 mp
5 persoane
87 mp
135 mp
6 persoane
93 mp
144 mp
7 persoane
107 mp
166 mp
8 persoane
110 mp
171 mp
-

nu de in împreun cu familia teren situat în extravilan care s
dep seasc 3 ha;
- cl direa s fie utilizat numai ca locuin ;
- cl direa s fie domiciliul persoanelor respective;
- în cl dire s nu se desf oare activit i economice, s nu se ob in
venituri din inchiriere.
Reducerea se acord
cu condi ia achit rii debitelor provenind din
amenzi.
Reducerea se acord pe baz de cerere i opereaz începând cu data de
01 ianuarie 2021, persoanelor care de in documentele justificative i care sunt
depuse la compartimentul de specialitate pân la data de 31.03.2021.
Cererea de acordare a inlesnirilor la plata impozitului pe cl diri i a
impozitului pe teren trebuie s fie înso it de urm toarele documente:
-copii ale actelor care fac dovada propriet ii ;
-copie act identitate ;

-declara ie pe proprie r spundere privind venitul net realizat;
-dovada de la Compartimentul Stare civil i autoritate tutelar –în cazul
persoanelor minore sub tutel , plasament familial,între inere;
-adeverin a privind incadrarea în condi iile Legii nr.416/2001
-cupon pensie ,ajutor somaj ,dup caz;
-declaratie pe proprie raspundere c nu are alte venituri(venituri din
activit i independente,din cedarea folosin ei bunurilor,venituri din investi ii,din
activit i agricole,din premii de noroc,venituri din dividende sau alte surse.)
-certificat fiscal eliberat de catre Serviciul Fiscal Municipal din care sa
rezulte c nu realizeaza alte venituri(venituri din activit i independente,din
cedarea folosin ei bunurilor,venituri din investi ii,din activit i agricole,din premii
de noroc,venituri din dividende sau alte surse)
-orice alte documente considerate utile pentru solu ionarea cererii.
4.Contribuabilii care au de suferit în urma producerii de calamit i naturale
beneficiaz de reducere cu 100%, dup caz, de la plata impozitului pe cl dire i/sau
teren i taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism i a autoriza iei de
construire.
5. Reducerea cu 50 % a impozitului pe cl diri i impozitului pe teren pentru
cladirea folosita ca domiciliu precum i pentru terenul aferent acesteia aflate in
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.3, alin(1), lit(b) si art.4
alin.(1)din Legea nr.341/2004, cu modificarile i complet rile ulterioare;
În situa ia în care o cot -parte din cl dire/teren apar ine unor ter i, reducerea
nu se acord penru cota-parte de inut de ace ti ter i.
Reducerea se acord in urm toarele condi ii:
- cl direa s fie utilizat numai ca locuin ,
- cl direa s fie domiciliul persoanelor prev zute la alin.(1),
în cl dire s nu se desf oare activit i economice,s nu se ob in
venituri din inchiriere.
Cererea de acordare a inlesnirilor la plata impozitului pe cl diri i a
impozitului pe teren trebuie s fie înso it de urm toarele documente:
-copii ale actelor care fac dovada propriet ii ;
-copie act identitate ;
-certificat de revolu ionar,
-declara ie pe proprie r spundere a proprietarului cl dirii c în cl dire nu
se desf oar activit i economice ,nu se obtin venituri din închiriere,
6. Reducerea cu 50% a impozitului pentru mijloacele de transport hibride
7. Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cl dire i impozitului/taxei pe
teren pentru cl dirile i terenurile utilizate de c tre organiza ii nonprofit folosite
exclusiv pentru activit ile f scop lucrativ.
Scutirea se acord prin Hot râre a Consiliului Local al municipiului Turnu
gurele.
Scutirea se acord pe baz de cerere persoanelor care detin documentele
justificative care sunt depuse la compartimentul de specialitate pân la data de
31.03.2021.

8.Scutirea de la plata impozitului /taxei pentru cladirile folosite pentru
desfasurarea de activitati sportive, inclusiv cladirile care asigura functionarea
bazelor sportive.
Scutirea se acord prin Hot râre a Consiliului Local al municipiului Turnu
gurele.
Scutirea se aplica cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care
persoana depune documentele justificative.
Scutirea se acorda pe baz de cerere, persoanelor care de in documentele
justificative si care sunt depuse la compartimentul de specialitate pân la data de
31.03.2021.
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ANEXA NR. 3 la H.C.L. nr.________/____________2020
LISTA CUPRINZÂND ACTELE NORMATIVE, INCLUSIV HOT RÂRILE CONSILIULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI TURNU M GURELE ÎN TEMEIUL C RORA S-AU ACORDAT FACILIT I FISCALE
PE O PERIOAD DE 5 ANI ANTERIORI ANULUI FISCAL CURENT
1. Legea 571/2003 – privind Codul Fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare;
2. O.G. 92/2003 – privind Codul de procedur fiscal ,rererepublicata,cu modific rile i
complet rile ulterioare,;
3. Legea nr. 341/2004 – Legea recuno tin ei fa de eroii martiri i lupt torii care au contribuit la
victoria Revolu iei române din decembrie 1989, cu modific rile i complet rile ulterioare;
4. Legea nr .303 /13.11.2007 pentru modificarea i completarea Legii nr.44/1994 ,privind
veteranii de r zboi;
5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare;
6. O.G. nr.6/2019 privind instituirea bunor facilitati fiscale,
7. H.C.L. nr.5/28.01.2015 privind înlesnirea la plata impozitelor i taxelor locale acordate
persoanelor fizice
8. H.C.L. nr.35/18.03.2015 privind înlesnirea la plata impozitelor i taxelor locale acordate
persoanelor fizice
9. 19. H.C.L. nr.56/28.04.2015 privind înlesnirea la plata impozitelor i taxelor locale acordate
persoanelor fizice
10. H.C.L. nr.146/09.11.2015 privind aprobarea anul rii unei cote din major rile de intârziere
aferente datoriilor la bugetul local,precum i a procedurii de acordare a acestei facilit i.
19. H.C.L. nr.35/18.03.2015 privind înlesnirea la plata impozitelor i taxelor locale acordate persoanelor
fizice
11. H.C.L. nr.38/18.03.2016 privind înlesnirea la plata impozitelor i taxelor locale acordate
persoanelor fizice
12. H.C.L. nr.8/31.01.2017 privind înlesnirea la plata impozitelor i taxelor locale acordate
persoanelor fizice
13. H.C.L. nr.20/20.02.2017 privind înlesnirea la plata impozitelor i taxelor locale acordate
persoanelor fizice
14. H.C.L. nr.56/31.03.2017 privind înlesnirea la plata impozitelor i taxelor locale acordate
persoanelor fizice
15. H.C.L. nr.71/26.04.2017 privind înlesnirea la plata impozitelor i taxelor locale acordate
persoanelor fizice
16. H.C.L. nr.8/30.01.2018 privind înlesnirea la plata impozitelor i taxelor locale acordate
persoanelor fizice
17. H.C.L. nr.31/28.03.2018 privind înlesnirea la plata impozitelor i taxelor locale acordate
persoanelor fizice,
18. H.C.L. nr.8/29.01.2019 privind înlesnirea la plata impozitelor i taxelor locale acordate
persoanelor fizice,
19. H.C.L. nr.20/27.02.2019 privind înlesnirea la plata impozitelor i taxelor locale acordate
persoanelor fizice,
20. H.C.L. nr.52/24.04.2019 privind înlesnirea la plata impozitelor i taxelor locale acordate
persoanelor fizice,
21. H.C.L. nr.116/24.09.2019 privind acordarea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de
anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018
inclusiv,datorate bugetului local de catre contribuabili de pe raza administrativ teritoriala a municipiului
Turnu Magurele.
PRE EDINTE DE EDIN
CRISTEA FLORENTIN

ANEXA NR. 2 la H.C.L. nr. _______/___________2020
LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE SUNT INSTITUITE IMPOZITE
I TAXE LOCALE INCLUSIV HOT RÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
TURNU M GURELE PE O PERIOADA DE 5 ANI ANTERIORI ANULUI FISCAL 2021
1. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
2. Legea nr. 571/2003 – legea privind Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare;
3. H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 – lege
privind Codul Fiscal;
4. O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile ulterioare;
5. Legea nr. 247/2005 privind Reforma în domeniile propriet ii i justi iei, precum i unele m suri
adiacente;
6. Legea nr.273/2006 privind finan ele publice locale , cu modific rile i complet rile ulterioare;
7. Legea 343/2006 pentru modificarea i completarea Legii 571/2003;
8. H.G. 1861/2006 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2003, cu modific rile i complet rile
ulterioare;
9. Legea nr.303/2007 pentru modificarea i completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de
zboi,precum i unele drepturi ale invalizilor i vaduvelor de r zboi;
10. H.G.nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele i taxele locale i alte
taxe asimilate acestora, precum i amenzile aplicabile în anul fiscal 2010 ;
11. O.U.G.nr.58/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr,571/2003 privind Codul fiscal i alte
suri financiar fiscale;
12. O.U.G.nr.59/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr,571/2003 privind Codul fiscal ;
13. O.G.29/2011 pentru modificarea i completarea O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal
14. O.U.G. nr.125/27.12.2011 pentru modificarea i completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal;
15. O.G.nr.30/31.08.2011 pentru modificarea i completarea Legii 571/2003 privind Codul
Fiscal,precum i pentru reglementarea unor m suri financiar- fiscale;
16. Legea nr.209/13.11.2012 privind aprobarea O.G.nr.30/2011 pentru modificarea i completarea
Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, precum i pentru reglementarea unor m suri financiar -fiscale;
17. H.G.nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele i taxele locale i alte
taxe asimilate acestora, precum i amenzile aplicabile în anul fiscal 2013 ;
18. O.G.nr.1/2013 pentru reglementarea unor m suri financiar-fiscale în domeniul impozitelor i
taxelor locale;
19. O.G.nr.8/2013 pentru modificarea i completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal i
reglementarea unor m suri financiar -fiscale ;
20. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare;
21. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare;
23. H.C.L.nr.187/17.12.2014 privind stabilirea nivelului impozitelor i taxelor locale pentru anul fiscal
2015 în municipiul Turnu M gurele
24. H.C.L.nr.145/ 09.11.2015 privind stabilirea nivelului impozitelor i taxelor locale pentru anul fiscal
2016 în municipiul Turnu M gurele
25. H.C.L.nr.94/21.12.2016 privind stabilirea nivelului impozitelor i taxelor locale pentru anul fiscal
2017 în municipiul Turnu M gurele
26. H.C.L.nr.182/20.12.2017 privind stabilirea nivelului impozitelor i taxelor locale pentru anul fiscal
2018 în municipiul Turnu M gurele
27. H.C.L.nr.42/ 24.04.2018 privind stabilirea nivelului impozitelor i taxelor locale pentru anul fiscal
2019 în municipiul Turnu M gurele
28. H.C.L. nr.3/ 29.01.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea i colectarea taxei
speciale de salubrizare la nivelul municipiul Turnu M gurele.
29. H.C.L.nr.44/ 24.04.2019 privind stabilirea nivelului impozitelor i taxelor locale pentru anul fiscal
2020 în municipiul Turnu M gurele
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