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RAPORT DE SPECIALITATE

Ca urmare a faptului că pe raza teritorială a sectorului 6 se află o serie de
contribuabili cu venituri reduse;
Avand în vedere dispoziţiile art. 286 ain (3) din Legea nr. 571/ 2003 privind
Codul fiscal, conform căruia consiliile locale pot acorda reduceri de la plata
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele ale căror venituri
lunare constau în exclusivitate din indemnizaţia de şomer sau ajutor social;
Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale sector 6 propune spre
dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre
privind acordarea , in procent de 50 %, a reducerilor la plata impozitului pe cladiri
si a impozitului pe terenul aferent acestora
Acordarea acestor reduceri constituie un aspect al autonomiei locale si
reprezinta capacitatea administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva
problemele cetăţenilor.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea reducerilor la plata impozitului pe cladiri şi a impozitului pe
terenul aferent acestora, pentru persoanele ale căror venituri constau
in exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social
Avand în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6 precum şi Raportul de
specialitate întocmit de Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6:
Ţinând seama de Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
În conformitate cu dispoziţiile art. 286 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal;
In temeiul art. 45 alin. 2 lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. n) din Lege nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se acorda reduceri la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenul
aferent acestora, folosite ca domiciliu, persoanelor ale căror venituri lunare constau in
exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.
Art. 2 Reducerile acordate vor fi in proporţie de 50% pentru bunurile proprii şi
pentru bunurile comune soţilor.
Art. 3. Se aprobă metodologia de aplicare reducerilor la plata impozitului pe cladiri
şi a impozitului pe terenul aferent acestora, pentru persoanele ale căror venituri constau
in exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social conform Anexei care face
parte integrantă prezenta hotărâre.
Art. 4 Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Public pentru Finanţe Publice Locale
Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri , conform competenţelor.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se va face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

ANEXĂ
METODOLOGIE
privind acordarea reducerilor la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenul aferent
acestora, datorate bugetului local de catre persoanele ale căror venituri lunare constau în
exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social

Prezenta metodologie se referă la acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 a
reducerilor la plata impozitului pe cladirile folosite ca domiciliu si pe terenul aferent acestora
,datorat de către persoanele ale căror venituri lunare constau in exclusivitate din indemnizaţie
de şomaj sau ajutor social
1. Înlesnirile la plata se acorda pe baza următoarelor documente :
- cerere formulata de persoana in cauză sau de reprezentantul legal al acesteia;
- copie act de identitate;
- documentele care atesta situaţia respectivă : carnetul de şomer vizat la zi sau
adeverinţă din care să reiasă că este beneficiar al ajutorului social, în
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ;
- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu obţine şi alte venituri
în afara celor care reies din documentele depuse;
- declaraţie pe propria răspundere din care să reiasăca nu deţine alte bunuri
imobile, in afara celui folosit ca domiciliu.
2. Copiile carnetului de şomer sau a adeverinţei din care reiese că persoana respectivă
beneficiază de ajutor social, precum şi copia actului de identitate vor fi certificate , in
conformitate cu originalul, de către inspectorii din cadrul serviciilor de specialitate ale
S.P.F.P.L.sector 6.
3. Reducerile la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenul aferent acestora se
acordă începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauză prezintă actele
prin care atestă situaţia respectivă.
4. Aceste reduceri se acordă în proporţie de 50% pentru bunurile proprii si pentru
bunurile comune soţilor, stabilite conform Codului Familiei.
5. În cazul in care intervin schimbari care conduc la modificarea condiţiilor de acordare a
reducerilor, persoanele în cauză sunt obligate să comunice acest fapt, in termen de 30
de zile la data la care au intervenit aceste schimbări, compartimenteului de
specialitate, sub sancţiunile prevăzute de Codul fiscal.
6. Reducerile la plata impozitului pe clădiri şi la plata impozitului pe teren se acordă
numai pentru clădirile de domiciliu şi pentru terenul aferent acestora.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin raportul de specialitate întocmit de Serviciul Public pentru Finanţe
Publice Locale sector 6 se propune acordarea de reduceri de la plata obligaţiilor
ce se fac venit la bugetul local unor categorii de contribuabili ce domiciliază pe
raza teritoriala a sectorului 6
O astfel de reglementare vine în sprijinul persoanelor ale căror venituri
constau exclusiv din ajutor de şomaj sau ajutor social.
Pentru aceste motive, in conformitate cu dispoziţiile art. 286 alin. (3) din Legea
nr. 571/2003 privin Codul fiscal, consiliile locale, în raport de prerogativele pe
care le deţin, pot adopta hotărâri în vederea acordării de înlesniri la plata
impozitului pe clădirile folosite ca domiciliu si pe terenul aferent acestora ;
Apreciind ca oportună o astfel de iniţiativă, propun spre dezbatere şi aprobare
proiectul de hotărâre privind acordarea reducerilor de la plata impozitului pe
clădiri şi a impozitului pe terenul aferent acestora persoanelor ale căror venituri
lunare constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.
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