ANEXA privind scutirile acordate de Consiliul Local al comunei Iablani{a
'pentru anul 2014

Art.l.

Se aplici scutirile previzute in art. 284,2851 286, atdt pentru persoane fizice
persoane juridice, incepAnd cu data de I ianuarie2014, astfel:

cflt gi pentru

Lrt.2. Scutirile acordate de Consiliul Local al comunei Iablani{a in anul 2014

l.

2.

scutirea de laplata impozitul pe clddiri, respectiv impozitul pe clddirea

scutirea de

folositi ca domiciliu;

la plata impozitul pe teren, respectiv impozitul pe terenul aferent clddirii folosite

ca

domiciliu;

/

3.
4.

scutirea de laplata impozitului pe un mijloc de transport;
scutirea de laplata impozitului pe teren agricol pdnd in 5 ha.

Art.3. Scutirile acordate persoanelor fizice, previzute la art. 2, pct.

I

qi 2 se aplicl urmltoarelor

categorii de beneficiari:

l.
2.
3.

4.
5.
6.

veteranii de rdzboi (Legea nr.4411994 Lege privind veteranii de rdzboi, precum si unele drepturi ale
invalizilor si vdduvelor de rf,zboi republicatl);
viduvele derdzboi gi vdduvele veteranilor de r[zboi care nu s-au recisitorit (Legea nr.44ll994Lege
privind veteranii de rdzboi, precum si unele drepturi ale invalizllor si v[duvelor de r[zboi
republicatd);
persoanele persecutate din motive politice de dictatura instauratd cu incepere de la 6 martie 1945,
deportate in strdindtate ori constituite prizonieri (Legea nr. 1 1811990 Decret (16) privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6
martie 1945, precum si celor deportate in striin[tate ori constituite in prizonieri);
eroii -martiri qi luptltori care au contribuit la victoria Revoluliei Romdne din decembrie 1989
(Legea nr. 34112004 Legea recunogtinlei fata de eroii-martiri si luptdtorii care au contribuit la
victoria RevoluJiei romdne din decembrie 1989);
persoanele cu handicap grav sau accentuat (Legea nr.448120A6 Lege republicatd privind protec{ia gi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap);
persoanele incadrate in gradul I de invaliditate (Legea nr. 448120A6 Lege republicat[ privind
protecJia qi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap).

Art.4. Pentru persoanele previzute la art.3, pct. 1,3 qi 4 se aplicd qi scutirea de la plata taxei asupra
mijloacelor de transport, respectiv pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanei fizice;
Art.S. Pentru persoanele prevdzute la art. 3, pct. I qi 2 se aplicd qi scutirea la plata impozitului pe teren
agricol pdnd in 5 ha;
Art.6. Pentru persoanele prevdzute la ar1. 3, pct. 5 qi 6 se aplicd qi scutirea la plata taxei pentru
eliberarea unei autorizalii pentru deslbqurarea unei activitdti economice;
Art.7. Pentru persoanele frzice carereabiliteazd, sau modernizeazd termic clSdirile de locuit pe care le
de{in in proprietate se aplicd scutirea de la plata impozitului pentru aceste clddiri pe perioada de rambursare
a creditului oblinut pentru reabilitare termicl;
Art.8. Pentru persoanele care fac parte din Serviciul Voluntar pentru Situalii de Urgenta al comunei
Iablanita se aplicl scutirea de 1a plata impozitului pe clddire si teren in condiliile art.2 - pct. 1,2 si 4;
Art.9. Pentru persoanele fizice care de{in in proprietate o locuinJi noud realizatd in conditriile Legii
locuinfei nr. 114/1996, republicatd, cu modific[rile qi completdrile ulterioare sau realizatd pe bazd, de
credite in conformitate cu OG nr. 1911994 privind stimularea investi{iil
realizarea unor lucrdri
p,l
r,; &\
publice qi construcJii de locuin{e cu modificdrile qi completdrile ulteri
A

intocmit,
Referent superior,
Ec. Tatucu Elena peorgeta
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