Anexa nr..12... la Hotdrdrea Consiliului Local al Comunei Bobota nr. 63129.11 2016

Procedura de acordare a facilitigilor la plata impozitului pentru clldirile qi teren rrcstituite
potrivit art. L alin.(S) din O.U.G. nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile carr au
aparfinut comunitlfilor cetlfenilor aparfinffnd minoritifilor nafionale din Rominia, republicatl

Art.l. (1) Comunitilile minoritIlilor nalionale din Rom6nia care au in proprietate clddiri gi teren
restituite potrivit art. I alin.(5) din O.U.G. nr.8311999, republicatl beneficiazl de scutire la plata
impozitului pe clddiri qi teren.
(2) Scutirea se acord[ pentru perioada pentru care proprietarul men{ine afectaliunea de interes public
(imobilele retrocedate sunt afectate unor activitdti de interes public din invdlimint sau sInltate,
finanlate sau cofinanlate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).
Art.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clldiri, trebuie indeplinite urmStoarele
condilii:
qi terenul sd fie restituite potrivit art. I alin.(5) din O.U.G. nr,83/l999,republicat[;
a) cl[direa
b) in clIdire sd se men{in6 afecta[iunea de interes public.
Art.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clddiri se acord6 pe bazd de cerere depusdla organul fiscal,
insolit[ de urmltoarele documente:
a) documentul de restituire a clddirii gi terenului;
b) contractul de inchiriere din care rezulti c[ in cl6dire se men{ine afecta{iunea
de interes public;
c) extras de carte funciarI, nu mai vechi de 30 de zile.
(2) Modelul cererii este prevlzut in anexa nr.l2 a.
Art. 4. Scutirea la plata impozitului se aplicd incep6nd cu data de I ianuarie a anului urmitor celui in
care persoana depune cererea de scutire insolitd de documentele justificative.
Art. 5. (I) Persoana care solicit6 scutire la plata impozitului pe clidiri are obligalia de a aduce la
cuno$tinta organului fiscal orice modificare intervenitl in perioada cuprinsi intre data depunerii cererii
de ssutire gi data 1 ianuarie a anului urmdtor celui in care s-a depus cererea de scutire.
(2) Inqtiintarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data apariliei oriclror modificiri ale
situalrei existente la data depunerii cererii.
(3) Neanunlarea modificlrilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepAnd cu data acorddrii
acesteia.

Art. 6. (l) Persoana care beneficiaz6 de scutire la plata impozitului pe clddiri are obligalia ca ulterior
acordirii scutirii sI aduci la cunogtinla organului fiscal orice modificlri intervenite fali de situalia
existent[ la data acorddrii scutirii.
(2) inqtiinlarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data
apariliei oriclror modificlri ale situaliei existente la data acordlrii scutirii. Scutirea va inceta cu data de
I ianuarie a anului urmitor celui in care au intervenit modificdrile.
(3) Neanunjarea modificdrilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepdnd cu data de I ianuarie a
anului in care au intervenit modifichrile.
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Secretar,
RoEan Mariana

Anexa nr,.l2 a.... laHotdrareaconsiliuluiLocal al comuneiBobota nr.....,129.l1.2016
CATRE,
PRIMAzuA COMLINEI BOB OTA
Subsemnatul(a)

domiciliat
(6)
in
posesor al B.I./C,L seria
nr...
, CNP
(co)proprietar al clldirii giterenului restitui6
potrivit art. I alin.(S) din o u G nr8311999 privind restituirea unor bunuri imobile
care au apartinut
comunit[1ilor cet6lenilor apa4inand minoritdlilor nalionale din Rom6nia, republicatd,
srhrai in
pnn prezenta solicit
scutire
de
la
plata+
conform HotirArii Consiliului Local al Comunei
Bobota nr.

La prezenta cerere anexez:
-copie buletin/carte de identitate a solicitantului (so! gi solie);
-documentul de restituire a clddirii qi terenului;
-contractul de inchiriere din care rezult[ cd in clIdire se menline afecta{iunea
de rnteres public;
- extras de carte funciari, nu mai vechi de 30 de zile.

Data

Semndtura,

Not[: * impozitului pe cl[dire qi/sau impozit teren
l.Nedeclararea oriclror modificdri intervenite in perioada cuprins[ intre data depunerii
cererii de scutire
qi data I ianuarie a anului urm[tor celui in care s-a depus ..i.r.u de
scutire, se sanclione azd. cuamend6
qi duce la ridicarea scutirii acordate, incepind cu data acordIrii
acesteia,
2-Ingtiinlarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data apariliei
oric6ror modificiri ale
situaliei existente la data acordirii scutirii. Scutirea va inceta cu data de I ianuarie a anului
urmitor celui
in care au intervenit modific6rile.
3'Neanunfarea modificirilor intervenite prevdzute la pct.2 conduce la ridicarea
scutirii incep6nd cu data
de I ianuarie a anului in care au intervenit modificlriie.

Preqedinte de
Gurz5u Geo

Secretar,
Roqan Mariana

