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REGULAMENT 

privind facilitățile fiscale (scutirile) acordate de Consiliul Local al Comunei Bicazu Ardelean 

în anul fiscal 2021 

                           

  Art. 1 – Persoanele fizice și juridice de pe raza comunei Bicazu Ardelean beneficiază de 

scutiri ale impozitului/taxei pe clădiri și/sau ale impozitului/taxei pe terenuri în condițiile prezentului 

regulament. 

 a) Se acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile prevăzute la art. 456 alin. (2) 

din Codul Fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015 modificată și completată.  

b) Se acordă scutirea impozitului/taxei pe teren datorate  pentru terenurile prevăzute la  art. 

464 alin. (2) din Codul Fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015 modificată și completată. 

Art. 2 – Pentru a beneficia de scutirile prevăzute la art. 1, contribuabilii, persoane fizice și/sau 

juridice, vor depune până la data de 31.03.2021, cereri şi documente justificative valabile la data de 

31.12.2020. 

 Art. 3 – Pot beneficia de scutiri pe impozitul/taxa pe clădiri și/sau impozitul/taxa pe terenuri 

contribuabilii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 487 din Codul fiscal adoptat prin Legea 

nr. 227/2015 modificată și completată sau contribuabilii care dețin clădiri sau terenuri dintre cele 

specificate la  art. 456 alin. (2) și art. 464 alin. (2) din Codul Fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015 

modificată și completată, dacă îndeplinesc următoarele condiții: 

a) nu deţin în proprietate decât o locuință; 

b) nu figurează în evidenţa impozitelor şi taxelor locale cu mijloace de transport: 

autoturisme, microbuze, autoutilitare, autovehicule transport marfă, tractoare; 

c) nu au datorii la bugetul de stat sau bugetul local la data formulării cererii. 

Art. 4 – Contribuabilii vor atașa cererii prevăzute la art. 2 următoarele documente: 

- copii după actele de identitate (sot, sotie) 

- adeverinţe de salariu/cupoane de pensie/sau alte docuumente din care să rezulte 

veniturile lunare ale familiei; 

- certificat de atestare fiscal care să ateste lipsa datoriilor la bugetul de stat sau la 

bugetul local  

  -  adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte   

dacă a obtinut venituri din dividente, activităţi economice autorizate, închirieri sau alte venituri 

similare; 

- orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii. 

Art. 5 – (1) Dosarele se verifică prin de către d-na Topliceanu Aurica, din cadrul 

Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Bicazu Ardelean. După verificare, aceasta va întocmi și va înainta primarului un referat cu 

propunere de aprobare sau respingere a scutirii solicitate de contribuabil. Aprobarea sau respingerea 

scutirii solicitată de contribuabil va fi solutionată prin dispozitie a primarului care va fi comunicată 

contribuabilului conform prevederilor Codului Admnistrativ. Procedura de contestare a dispozitiei 

de aprobare sau respingere a scutirii intră sub incidența Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit 

prevederilor Legii contenciosului  administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările 

ulterioare. 

(2) În caz de absență a d-nei Topliceanu Aurica, aceasta va fi înlocuită de d-na Voaideș 

Negustor Corina Ionela din cadrul Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite. 

  

                                                                                        Intocmit, 

                                                          Compartiment Contabilitate Financiar Taxe și Impozite 

                                                                                              Topliceanu Aurica 




