
                   Anexa nr.6 la H.C.L. nr._____/_______ 

 

 

REGULAMENT 

privind procedura de acordare a reducerilor cu 50%de la plata 

impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele fizice 

ale căror venituri constau în exclusivitate din ajutorul social 
 
     
Art. 1. Pentru a beneficia de reducere, persoanele fizice, trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 

- să fie titular de rol fiscal; 
- reducerea de la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă numai pentru 

clădirea şi terenul situat la adresa de domiciliu a solicitantului, deci să aibă 
domiciliu stabil în Balş; 

- titularul de rol să nu deţină mai mult de o clădire în proprietate. 
 

Art. 2. Reducerile la plata impozitului pe clădiri şi teren se acordă numai pe bază de 
cerere scrisă  însoţită de următoarele acte: 

- cerere depusă de titularul de rol; 
- copii de pe  actele de identitate ale tuturor persoanelor care domiciliază la adresa 

respectivă; 
- acte doveditoare ale proprietăţii (contract de vânzare-cumpărare, autorizaţie de 

construire, certificat de moştenitor, titlu de proprietate, hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă şi irevocabilă etc.); 

- adeverinţă privind încadrarea în condiţiile Legii 416/2001 eliberată de 
compartimentul de specialitate din cadrul primăriei; 

- orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii. 
 

Art. 3. Pe baza actelor depuse de solicitant, personalul compartimentului de specialitate 
întocmeşte o notă de constatare ce va cuprinde propunerea de aprobare a cererii şi o 
înaintează primarului spre aprobare. 
 
Art. 4. În cazul în care cererea de acordare a facilităţii fiscale va fi respinsă în urma 
analizării documentelor depuse de către solicitant, personalul din cadrul 
compartimentului de specialitate va comunica solicitantului, în scris, în termen de 45 de 
zile, motivele respingerii. 
 



Art. 5. Reducerile de la plata impozitului pe clădiri şi teren se aplică începând cu data de 
1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 
decembrie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţii 
publice locale, până la data de 29 februarie 2016. 
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