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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind scutirea impozitului pe teren datorat de către persoane fizice și 

juridice, proprietari de terenuri agricole în extravilanul comunei Jijila, ca urmare a 
calamităților naturale  

 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 464 alin 2, lit. G din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
ART. 464  
Scutiri 

 

 (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe 
teren datorate pentru:  

a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține 
afectațiunea de interes publice 

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe 
durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public; 

c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea 
de interes public; 

d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații 
neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

e) terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără 
scop lucrativ; 

f) terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile 
fără scop lucrativ; 

g) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 
h) terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 
341/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 
coroborat cu prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: 



3 

 

77. (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 464 alin. (2) din Codul fiscal, consiliile locale 
pot adopta hotărâri privind scutirea sau reducerea impozitului pe teren și a taxei pe teren pe 
bază de criterii și proceduri proprii. La nivelul municipiului București, această atribuție este 
îndeplinită de consiliile locale ale sectoarelor, pe baza unei proceduri-cadru aprobate de către 
Consiliul General al Municipiului București. 

78. Scutirea sau reducerea de impozit/taxă pe teren se aplică începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care contribuabilul depune actele care atestă încadrarea 
terenului în una dintre situațiile de la art. 464 alin. (2) din Codul fiscal, cu excepția celor 
prevăzute la art. 495 lit. d) din Codul fiscal care se acordă începând cu data de 1 ianuarie 
2016. 

79. Hotărârile adoptate conform art. 464 alin. (2) din Codul fiscal includ prevederi 
referitoare la: 
a) categoriile de terenuri pentru care se acordă scutire de impozit/taxă; 
b) categoriile de terenuri pentru care se aplică diverse procente de reducere; 
c) documentele justificative necesare pentru acordarea scutirii sau reducerii de impozit/taxă, 
iar în cazul monumentelor istorice, terenurilor din zonele construite protejate, din zonele de 
protecție ale monumentelor istorice și din siturile arheologice și industriale avizul direcțiilor 
județene de cultură sau, după caz, al Direcției de Cultură a Municipiului București. 

80. În cazurile în care organul fiscal local dispune de documentele menționate la pct. 
79 lit. c), nu mai este necesară depunerea acestora de către contribuabili. 

81. (1) Facilitățile fiscale acordate la plata impozitului/taxei pe teren prevăzute la art. 
464 din Codul fiscal se acordă pe baza cererii persoanelor fizice sau juridice, la care se 
anexează copii ale documentele justificative care atestă situația respectivă, certificate de 
conformitate cu originalul potrivit prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Dacă în cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea condițiilor în 
care se acordă scutirile sau reducerile de impozit pe teren, persoanele în cauză trebuie să 
depună noi declarații fiscale în termen de 30 de zile de la apariția schimbărilor. 

 
În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală 
republicată; 
-  Ordonanța de urgență  nr. 148/2020 din 27 august 2020 pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, 
afectate de seceta pedologică; 
 

 
La sediul instituției noastre, s-au înregistrat 108 cereri pentru constatarea pagubelor și 

evaluarea pierderilor produse de calamități naturale în cazul culturilor agricole, depuse de 
către persoane fizice și juridice, proprietari de terenuri agricole pe raza U.A.T.- ului comunei 
Jijila, pentru suprafața de 2145,52 ha teren extravilan,  iar impactul financiar  ca urmare a 
scutirii de la plata impozitele și taxele locale pentru persoanele fizice și juridice,  ar produce o 
diminuarea cu aproximativ 139.458,8 lei asupra bugetului local. 
        
 



4 

 

 
 

Avand în vedere prevederile art. 464 alin 2,lit. G din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și cele mai sus prezentate, vă propun să 
analizați și să dispuneți spre aprobare proiectul de hotărâre privind scutirea impozitului pe 
teren datorat de către persoane fizice și juridice, proprietari de terenuri agricole în extravilanul 
comunei Jijila, ca urmare a calamităților naturale ( secetă prelungită). 

 
 
 
 
 

Întocmit, 
Inspector, 

Bejenaru Valerica 
 


