ANEXA 3
privind scutirile acordate de Consiliul Local al comunei labtani{a pentru
anul2015

Art' 1 Se aplici scutirile previzute in art. 284, 285, 286, atit pentru
persoane juridice, incepand cu data de I ianuarie 2015, astfel:

persoane fizice c6t qi pentru

Art.2 Scutirile acordate de Consiliul Local al comunei lablani{a in anul 2015

1.

2'

scutirea de la plala impozitul pe clddiri, respectiv impozitul pe clddirea folosit[
ca domiciliu;
scutirea de la plata impozitul pe teren, respectiv impozitul pe terenul aferent
clddirii

domiciliu;

3.
4.

folosite ca

scutirea de la plata impozitului pe un mijloc de transport;
scutirea de la plata impozitului pe teren agricol p6ni in 5 ha.

Art. 3 Scutirile acordate persoanelor fuice, previzute la art. 2, pct. I gi 2 se aplici urmitoarelor
categorii de beneficiari:

1'

veteranii de rdzboi (Legea nr. 4411994 Lege privind veteranii de rdzbor,precum si
unele drepturi ale
invalizilor si vf,duvelor de rizboi republicatd);
2' vf,duvele de rdzboi qi vlduvele vetcranilor derizboi cafe nu s-au recdsatorit (Legea nr.44/l994Lege
privind veteranii de rdzboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si v[duvelor
de rdzboi
republicatd);
3' persoanele persecutate din motive politice de dictatura instauratl cu incepere de la 6 martie 1945,
deportate in strdinitate ori constifuite prizonieri (Legea nr. 118/1990 Deffet (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 strf,indtaie ori constituite in prizonieri);
4' eroii -martiri qi luptitori care au contribuit la victoria Revoluliei Romdne din decembrie l9g9
(Legea nr. 341/2004 Legea recunogtin{ei fata de eroii-martiri si luptatorii
car€ au contribuit la
victoria Revolu{iei romdne din decembrie 19g9);
5' persoanele cu handicap grav sau accentuat (Legea nr.448/2006 Lege republicatd privind protec{ia gi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap);
6' persoanele incadrate in gradul I de invaliditut"6"g" a nr. 448/2006 Lege republicatd privind
protec{ia qi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap).

Art' 4 Pentru persoanele prevdzute la art,3, pct. 1,3 qi 4 se aplicd qi scutirea de la plata taxei
asupra
mijloacelor de transport, respectiv pentru un singui mijloc de transporq
la alegercapersoanei fizice;
Art' 5 Pentru persoanele prevdzute la art. 3, pct. i qi 2 se aplica gi scutirl ru prutu impozitului
pe teren
agricol p0nd ?n 5 ha;
Art' 6 Pentru persoanele prevdzute la art. 3, pct. 5 gi 6 se aplicd qi scutirea la plata
taxei pentru
eliberarea unei autorizafii penku desftqurarea unei activitdli
economice;
Art'' 7 Pentru persoanele fizice care reabiliteazd sau modemizeazdtermic
clddirile 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 obtinut pentru reabilitare termicd;
Art' 8 Pentru persoanele frzice care defin ?n proprietate o locuin{d noud rcalizatd in condiliile
Legii
locuinlei nr' 11411996, republicatd, .u tnodificariie qi completdrile ulterioare
sau realizat6 pe bazd, de
credite in conformitate cu oG nr. lg/1994 privind siimularea investifiilor pentru
realizarea unor lucrdri
publice qi construclii de locuinJe cu modifrcdrile qi cornpletdrile
ulterioare.
Intocmit,
Referent superior,

