Anexa nr..11.. la Hothr6rea Consiliului Local al Comunei Bobota nr. .63129.11.20I6

Procedura de acordare a facilitlfilor Ia plata impozitului pentru clidirile gi
terrcn rctrocedate
I alin.(l0) din O.U.G. nn94DAA0 privind rrctrocedarea unor bunuri imobile care au
aparfinut cultelor rcligioase din RomAnia, republicati

potrivit art.

Art.l. (1) Cultele religioase din Rom6nia care au in proprietate cl[diri gi teren retrocedate potrivit
art. 1
alin'(I0) din O.U.G. nr.94l20OO privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar{inut cultelor

religioase din Rom6ni4 republicatd beneficiazl de scutire la plata impozitului pe
cladiri gi teren.
(2) Scutirea se acord[ pentru perioada pentru care proprietarul menline afecialiunea
de interes public
(imobilele retrocedate sunt afectate unor activitIli de interes pubiic din irwa!6m6nt
sau s6nltate,
finanfate sau cofinanlate de la bugetul de stat sau deia bugetele locale).
Art.Z. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cl6diri, trebuie indeplinite
urm6toarele
condilii:
a) clddirea gi terenul sd fie retrocedate potrivit art. I alin.(10) din o.u.G.
nr.9 4 I 2000 republi cati;
b) in clldire sI se men{in6 afectaliunea de interes public.
Art.3. (l) Scutirea la.plata impozitului pe cl[diri se acord[ pe bazi de cerere depus6 la
organul fiscal,
insoliti de urmdtoarele documente:
a) documentul de retrocedare a cl6dirii gi terenului;
b) contractul de inchiriere din care rezultd ci in cl[dire se menline afectagiunea de interes public;
c) extras de carte funciarl, nu mai vechi de 30 de zile.
(2) Modelul cererii este prevdzut in anexa nr. 1l a.
Arl. 4. Scutirea la plata impozitului se aplic6 incepdnd cu data de I ianuarie a anului
urmator celui in
care persoana depune cererea de scutire insolitl de documentele justificative.
Art. 5. (1) Persoana care soliciti scutire la plata impozitului pe clddiri are obligatia de a aduce la
cunogtin{a organului fiscal orice modificare interveniti in perioada cuprinsa intre data
depunerii cererii
gi data I ianuarie a anului urm[tor celui in .*. ,-u depus ....rru
de
scutire.
!3.1cuti1e
(2) Ingtiinlarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile dL la rdata
aparifiei oric5ror modificlri ale situaliei existente la data depunerii cererii.
(3) Neanuntarea modificlrilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepdnd cu data
acord6rii

acesteia.

Art. 6. (1) Persoana care beneficiazi de scutire la plata impozitului pe clddiri are obliga(ia
ca ulterior
acordlrii scutirii sd aducl la cunogtin{a organului fiscal once modificdri intervenit. -ruia ae
sltualia

existentl la data acord[rii scutirii.
(2) inqtiinlarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile dela data apariliei
oriclror modific6ri ale
situaliei existente la data acorddrii scutirii. Scutirea va inceta cu data de I ianuarie a
anului urmltor celui
in care au intervenit modificlrile.
(3) Neanunlarea modific6rilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepand
cu data de I ianuarie a
anului in care au intervenit modificarile.

PreEedinte de Eedinla

Secretar,

Anexanr. ..11a.... laHot6rirea Consiliului Local al Comunei Bobota nr.:.63/29.tl.2016

CATRE,
PRIMARIA COMUNEI BOBOTA
Subscrisa

cod unic de identificare

sediulin

tel

fax
in calitate de

ReprezentatI pnn dl./d-na
posesor

CNP

prin

laplata*

in

adresa de email

domiciliat (e) in

al B.L/C.I. seria _,flr.
prezenta solicit
scutire
pentru
imobilul

.

de

situat

conform conform Hot[ririi Consiliului Local al Comunei Bobota

nr.--/_.

La prezenta cerere anexez:
- copie cod unic de inregistrare;
- documentul de restituire a clddirii qi terenului,
- contractul de inchiriere din care rezult[ cI in clEdire se mentine afectaliunea
de interes public;
- extras de carte funciard, nu mai vechi de 30 de zile.
Data

Semndtura,

Not6: * impozitului pe clidire gi/sau impozit teren
1'Nedeclararea oric[ror modificiri intervenite in perioada cuprins[ intre data
depunerii cererii de scutire
qi data I ianuarie a anului urmitor celui in .*r, ,-a depus ..i.r*" de scutire,
se sanclion eazd, cuamend6
qi
$uce la ridicarea scutirii acordate, incepAnd cu data acordrrii acesteia.
2-Inqtiin{area organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data aparigei
oriciror modific6ri ale
situa{iei existente la data acordlrii scutirii. Scutirea va inceta cu data de I ianuarie
a anului urmltor celur
in care au intervenit modificirile.
3'Neanun{area modific6rilor intervenite prevdzute la pct.2 conduce la ridicarea
scutirii incepAnd cu data
de I ianuarie a anului in care au intervenit modificIriie.
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Pregedinte de qedin16,

Secretar,
RoEan
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