Anexanr. l0laHotdrAreaConsiliului Local al ComuneiBobota nr.63129.11.2016

Procedura de acordare a facilitifilor la plata impozitului pentru clidirile gi teren restituite
potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001privind rcgimul juridic al umor imobile prcluate in mod
abuziv in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 19890 republicatl
Art.1. (1) Persoanele fizice gi juridice care auin proprietate cl[diri qi teren restituite potrivit art. l6 din
Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al umor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie
1945- 22 decembrie 1989, republicatl benefi ciaz6, de scutire la plata impozitului pe clidiri qi teren.
(2) Scutirea se acordi pentru perioada pentru care proprietarul menline afectatiunea de interes public.
Art.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cl[diri, trebuie indeplinite urmdtoarele
condilii:
a) cl[direa gi terenul sd fie restituite potrivit art. 1 6 din Legea nr. 1 0/2001
republicat6;
b) in cl6dire sd se men{ini afectatiunea de interes public.
Art.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clddiri se acordi pe baz[ de cerere depus6 la organul fiscal,
insoliti de urm6toarele documente
a) documentul de restituire a clIdirii gi terenului;
b) contractul de inchiriere din care rezulti cd in clldire se mentine afectaliunea de interes public;
c) extras de carte funciarS, nu mai vechi de 30 de zile.
(2) Modelul cererii este prevdzut in anexa nr.l0a.
Art. 4. Scutirea la plata impozitului se aplicl incepAnd cu data de I ianuarie a anului urm[tor celui in
care persoana depune cererea de scutire insolitl de documentele justificative.
Art. 5. (1) Persoana care solicitl scutire la plata impozitului pe clSdiri are obliga{ia de a aduce la
cunogtinta organului fiscal orice modificare intervenit[ in perioada cuprinsd intre data depunerii cererii
de scutire qi data I ianuarie a anului urmitor celui in care s-a depus cererea de scutire.
(2) tngtiinlarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data apariliei oricdror modificdri ale
situaliei existente la data depunerii cererii.
:

(3) Neanuntarea modificirilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepAnd cu data acordlrii
acesteia.

Art. 6, (l) Persoana care beneficiazd de scutire la plata impozitului pe clddiri are obligalia ca ulterior
acordlrii scutirii sd aducd la cunoqtin{a organului fiscal orice modificiri intervenite fa{6 de situalia
existentl la data acorddrii scutirii.
(2) ingtiinlarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data apariliei oriciror modific[ri ale
situaliei existente la data acorddrii scutirii. Scutirea va incetacu data de I ianuarie a anului urmdtor celui
in care au intervenit modificlrile.
(3) Neanunlarea modificdrilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incep6nd cu data de I ianuarie a
anului in care au intervenit modificirile.
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Pregedinte de gedinlE

\

Secretar,

Anexa nr. .10 a. Ia Hotirdrea Consiliului Local al Comunei Bobota nr. 63129.ll.2016

CATRE,
PRIMARIA COMU NEI BOBOTA
Subsemnatul (a)

domiciliat ([) in
posesor al B.L/C,L
,
nr.
CNP
, (co)proprietar al imobiluluirestituit potrivit art.
16 din Legea nr.l0/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada
:la 6
martie 1945- 22 decembrie 1989, republicati, situat in
prin
prezenta solicit scutire de la plata *
conform conform Hot[rdrii
Consiliului Local al Comunei Bobota nr
La pr ezenta cerere anexez
-copie buletin/carte de identitate a solicitantului ;
- documentul de restituire a cl[dirii gi terenului;
- contractul de inchiriere din care rczultd,c[ in clidire se menline afectaliunea
de rnteres public;
- eKtras de carte funciarS, nu mai vechi de 30 de zile.

seria

:

Data

Semn[tura,

Not6: * impozitului pe cl6dire qi/sau impozit teren
l.Nedeclararea oric[ror modificlri intervenite in perioada cuprinsi intre data
depunerii cererii de scutire gi data I ianuarie a anului urm6tor celui in care s-a depus cererea de scutire
se^sanctioneazdcu amendd gi duce la ridicarea scutirii acordate, incepind cu data acorddrii acesteia.
2 Inqtiin{area organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la ditaapariliei
oricdror modificiri ale situaliei existente la data acord[rii scutirii. Siutiiea va inceta cu data de I
ianuarie a anului urmdtor celui in care au intervenit modificdrile.
3.Neanun{area modificlrilor intervenite prev6zutelapct.Z conduce la ridicarea
scutirii incepdnd cu data de 1 ianuarie a anului in care au intervenit modificarile.

PreEedinte de gedinla,

Secretar,
Roqan MTlrana

Gurzdu George
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