
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI JUDEŢUL  IALOMIŢA

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Anexei 2 ( Regulament privind procedurile de acordare de facilităţi fiscale de

scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren ) la H.C.L nr.
40/30.10.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 la nivelul comunei

Moldoveni , jud. Ialomiţa
    

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI, JUD. IALOMIŢA, 

Având în vedere:
- adresa nr. 504/12.01.2016 emisă de catre Instituţia Prefectului jud. Ialomiţa
- proiectul de hotărâre  nr. 06/ 15.01.2016 , iniţiat de către primarul comunei
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre 
- raportul nr. 10/ 15.01.2016 al secretarului comunei Moldoveni 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local înreg. sub nr. 14/ 18.01.2016

In conformitate cu : 
  - prevederile art.  456 alin. (3), art. 464 alin. (3) şi art. 489 alin. 1 din Legea  nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal ;

În temeiul prevederilor art.36 alin (4) lit.c) şi al prevederilor art.45 alin.2  lit.c) din Legea nr.
215 / 2001 privind  administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare, 

                                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.   Se aprobă modificarea art.  2 şi a art.  13 din cuprinsul Anexei nr. 2 ( Regulament privind
procedurile de acordare de facilităţi fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri si a
impozitului pe teren ) la H.C.L nr. 40/30.10.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2016 la nivelul comunei Moldoveni, Ialomiţa, care vor avea următorul conţinut: 

“  Art.2. Persoanele fizice enumerate la art.1 beneficiază de următoarele facilităţi fiscale (art. 456
alin.(2), lit. k) şi art.464 alin. (2), lit. j )din legea 227/2015 privind Codul Fiscal):

- reducerea cu 50%  a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în cazul unor venituri nete
lunare  mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de
şomaj sau ajutor social;

Reducerea la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren se acordă numai pentru
clădirea  sau  terenul  situate  la  adresa  de  domiciliu  a  solicitantului,  doar  atâta  timp  cât  există
condiţiile de la art.1 din prezenta.
 (...)
    Art. 13. De facilităţile fiscale de scutire / reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe
teren, beneficiază persoanele solicitante, începând cu data de 1 ianuarie  a anului următor celui în
care depune cererea,  însoţită de documentele justificative. “
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI JUDEŢUL  IALOMIŢA

Art.  2  Se  aprobă  modificarea  art.  2  din  cuprinsul  H.C.L  nr.  40/30.10.2015  privind  stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 la nivelul comunei Moldoveni, jud. Ialomiţa, care va
avea următorul conţinut:   
   “ Art. 2 Se aprobă majorarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale aferente anului fiscal 2016 ,
cu o cotă adiţională de 5% , faţă de nivelurile stabilite în condiţiile art. 1 la prezenta hotărâre, cu
excepţia taxelor prevăzute de art. 494 alin. 10 lit. b) şi c) din legea 227/2015 privind Codul Fiscal. „  

Art. 3. Anexa nr.2 , cuprinzând modificările propuse conform art. 1,  face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.4. Celelalte articole din cuprinsul H.C.L nr. 40/30.10.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2016 la nivelul comunei Moldoveni , jud. Ialomiţa , la care hotărârea nu  aduce
modificări, rămân neschimbate. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ,  se încredinţează secretarul comunei
Moldoveni, judeţul Ialomiţa, funcţionarii din cadrul Primăriei comunei Moldoveni, judeţul Ialomiţa,
Compartimentele Contabilitate si Taxe si Impozite Locale. 

Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate şi se  aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Moldoveni,
judeţul Ialomiţa. 

                                                                                                                                Contrasemnează
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA SECRETAR,
       DOBRE  GHEORGHE                                                                        MIHAI ELENA GEORGIANA

Nr.  06
Emis la Moldoveni 
Astăzi , 29.01.2016 

Aceasta  hotărâre  a  fost  adoptată  cu  respectarea  prevederilor  art.  45,  alin.  (1)  din  Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Nr. consilieri in functie- 9; Nr. consilieri prezenti- 9_ ; Nr. voturi pentru -9
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Anexa nr.2
                                                                                            La H.C.L  nr. 06/29.01.2016 

Regulament
privind procedurile de acordare de facilităţi fiscale de scutire sau
reducere la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren 

Art.1. Persoanele fizice cu venituri mici, care beneficiază de facilităţi fiscale de
reducere / scutire la plata impozitului pe clădiri si teren, pentru proprietatea situată la
adresa de domiciliu, pe bază de cerere sunt :

a.  minorii,  moştenitori  ai  unor  imobile,  aflaţi  sub  tutela,  plasament  familial,
încredinţare;

b. persoanele fizice care într-un an beneficiază numai de: îndemnizaţie de şomaj
şi/sau ajutor social, alocaţie de sprijin;

c.  persoanele  singure  pensionate  pentru  limită  de  vârstă  sau  care  aparţin  unor
familii  cu  venituri  mici,  care  se  încadrează  în  prevederile  Legii  nr.416/2001  şi  care
gospodăresc proprietatea deţinută la adresa de domiciliu.

Art.2. Persoanele  fizice  enumerate  la  art.1  beneficiază  de  următoarele  facilităţi
fiscale (art. 456 alin.(2), lit. k) şi art.464 alin. (2), lit. j)):
- reducerea cu 50%  a impozitului pe clădiri  şi  a impozitului pe teren în cazul  unor
venituri  nete  lunare  mai  mici  decât  salariul  minim  brut  pe  ţară  ori  constau  în
exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;

Reducerea la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren se acordă numai
pentru clădirea sau terenul situate la adresa de domiciliu a solicitantului, doar atâta
timp cât există condiţiile de la art.1 din prezenta.

Art. 3. Înlesnirile la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren se acordă
numai pe bază de cerere scrisă pentru acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor
şi a altor venituri ale bugetului local.

Cererea de acordare a facilităţii fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului
pe clădiri şi a impozitului pe teren va cuprinde :

a.  elementele  de  identificare  a  contribuabilului  (nume,  prenume,  data  şi  locul
naşterii,  numele  şi  prenumele  părinţilor,  adresa  de  domiciliu,  seria  şi  nr.  actului  de
identitate, emitentul şi data emiterii, cod numeric personal, etc.);

b. sumele datorate sau neachitate la bugetul local, constând în impozit pe clădiri şi
impozit pe teren, inclusiv majorările de întârziere, dobânzile şi penalităţile datorate pentru
neplata la termen;

c.  perioada  pentru  care  sumele  sunt  datorate  sau  neachitate,  precum  şi  data
scadenţei acestora;

d. natura facilităţii fiscale solicitate si o succinta prezentare a cauzelor ce au dus la
imposibilitatea de plata a debitelor pentru care se solicita înlesnirea;

1



Art.  4. Cererea  de  acordare  a  înlesnirilor  la  plata  impozitului  pe  clădiri  şi  a
impozitului pe teren, împreună cu documentele prevăzute la alin. 2 se constituie într-un
dosar care se depune de către debitor la Primăria comunei Moldoveni, judeţul Ialomiţa.

Documentele necesare scutirii sau reducerii de impozit pe clădiri sau teren sunt:
a. acte autentice, sau copii autentificate după acestea, ce fac dovada proprietăţii

(contract de vânzare-cumpărare,  titlu de proprietate, certificat de moştenitor,  extras de
carte funciară având o vechime mai mica de 30 de zile, etc.);

b. copie după actul de identitate;
c. declaraţie pe proprie răspundere privind venitul net realizat, potrivit modelului

din Legea nr. 416/2001;
d. adeverinţa de la Biroul Agricol din cadrul Primăriei, din care să rezulte că nu

deţine teren extravilan în suprafaţă mai mare de 50 arii;
e. adeverinţă privind încadrarea în condiţiile legii nr. 416/2001;
f. cupon de pensii (daca este cazul);
g. orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii.
Art. 5. Dosarul solicitantului va cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă actele şi

documentele enumerate mai sus, şi următoarele :
- rezultatele anchetei sociale privind situaţia socială a solicitantului;
-  orice  elemente  care  pot  contribui  la  formularea  propunerii  de  aprobare,  de

respingere sau de modificare şi completare a cererii;
- propunerea de soluţionare a cererii de acordare a facilităţii fiscale, elaborată de

compartimentul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Moldoveni, judeţul
Ialomiţa.

Nu  se  acordă  facilităţi  fiscale  persoanelor  care  deţin  bunuri  şi  obiecte  de
lux(automobile,  bijuterii,  electrocasnice, etc.) care vor fi  constatate cu ocazia anchetei
sociale efectuate la domiciliul solicitantului.
           Art. 6. Pentru categoriile de clădiri şi terenuri prevăzute de art. 456 alin. (2) şi art.
464 alin. (2),  stabilite expres prin anexa nr.  1 la prezenta hotărâre se acordă facilităţi
fiscale numai prin justificarea încadrării în categoriile prevăzute de lege, la solicitarea
proprietarului de drept, pentru a cărei întocmire si soluţionare sunt aplicabile prevederile
prezentului regulament.      

Art.  7. Dosarul  complet  se  înaintează  primarului  comunei  Moldoveni,  care  va
întocmi propuneri de aprobare sau de respingere a cererii de scutire sau de reducere la
plata impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren.

Art. 8. Termenul de soluţionare a dosarului privind cererea de acordare a facilităţii
fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren,
este de 30 de zile de la data înregistrării cererii la Primăria comunei Moldoveni.

Art. 9. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe
teren aferente anului fiscal 2016, pot fi solicitate şi acordate atât înaintea executării silite
a debitului, cât şi în timpul efectuării acestuia.

Art. 10. Executarea silită nu va fi pornită sau va fi suspendată, după caz, pentru
creanţele bugetelor locale de natura impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru
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care au fost stabilite reduceri sau scutiri la plată prin hotărâri ale consiliului local, de la
data comunicării acestor hotărâri.

Art. 11. Dosarul privind cererea de acordare a facilităţii fiscale de scutire sau de
reducere  la  plata  impozitelor  pe  clădire  şi  teren,  se  clasează  daca  acesta  nu  poate  fi
întocmit în mod complet, respectiv daca nu cuprinde toate elementele prevăzute la art. 2,
din motive imputabile solicitantului, cum ar fi: refuzul de a pune la dispoziie organelor de
control  informaţiile  solicitate,  neprezentarea  tuturor  documentelor  solicitate  de
compartimentul de specialitate în vederea definitivării dosarului, etc. Clasarea şi motivele
acesteia  vor  fi  comunicate  în  scris  solicitantului  in  termen  de  10  zile  de  la  clasarea
dosarului.

Art.12. Facilităţile  fiscale  prevăzute  de  prezentul  regulament  se  pot  acorda
persoanelor solicitante , îndreptăţite, numai pentru proprietatea (clădire şi teren aferent,
sau cote parţi din acestea) situate la adresa de domiciliu a contribuabilului.
          Art.13. De facilităţile fiscale de scutire / reducere la plata impozitului pe clădiri şi
a impozitului pe teren, beneficiază persoanele solicitante, începând cu data de 1 ianuarie
a anului următor celui în care depune cererea,  însoţită de documentele justificative.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
     DOBRE  GHEORGHE 

     Contrasemnează, 

                                                                                         S E C R E T A R 
                                                                                  Mihai Elena Georgiana 
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