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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.23/14.09.2020 

privind scutirea de la plata impozitului /taxei pe teren, datorat de către persoanele fizice și 
juridice,proprietari de terenuri agricole în extravilanul comunei Jijila,ca urmare a afectării acestor terenuri 

de calamitățile naturale(seceta prelungită) din anul 2020 

              Consiliul local al comunei Jijila,întrunit în ședință ordinară din data de _______,la care participă un număr 
de ____consilieri locali; 

Având în vedere temeiurile juridice , respectiv prevederile  : 
- art. 56, art. 120 alin.(1) , art. 121 alin(1) și (2) și art. 139 alin.(2) din Constituția României , 

republicată  
- articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art.7 alin(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil , republicată , cu modificările și 

completările ulterioare;  
- art. 5 alin.(1) lit. a) și alin.(2) , art. 16 alin.(2) , art. 20 alin(1) lit.b) , art. 27 , art. 30 și art. 761 alin(2) 

și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art. 464 alin.2 lit.g din  Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și completările 
ulterioare; 

-  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;  
- art. 25 lit.d) din Legea nr. 481/204 privind protecția civilă, republicată , cu modificările și 

completările ulterioare;  
- O.U.G nr.148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli 

care au înființat culture în toamna anului 2019,afectate de seceta pedologică; 
- O.U.G nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență; 
- Prevederile art.136 din O.U.G nr.57/2020 privind Codul Administrativ; 
- Expunerea de motive privind scutirea impozitului pe teren datorat de către persoane fizice și 

juridice,proprietari de terenuri agricole în extravilanul comunei Jijila,ca urmare a calamităților 
natural(seceta prelungită),întocmită de Geru Gheorghe –consilier local; 

- Referatul de aprobare al inițiatorului; 
- Referatul compartimentului de specialitate; 
- Avizul comisiei de specialitate al consliliului local al comunei Jijila; 
- prevederile  art. 129 alin(2) lit.b coroborat cu alin.(4) lit.c din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ.  



   În temeiul : prevederilor art. 129, alin (7) lit. g) art.139,  art.196 alin (1) lit.(a) și art. 136 alin (1) 
din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  
 

 
HOTARĂȘTE : 

 
Art. 1- Se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren,datorat de persoanele fizice și 

juridice,proprietari de terenuri agricole în extravilanul comunei Jijila,ca urmare a afectării acestora de calamitățile 
naturale(seceta prelungită) din anul 2020,pe o perioadă de 1 an; 

Art.2- Se aprobă procedura cu privire la scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren,datorat de persoanele 
fizice și juridice,proprietari de terenuri agricole în extravilanul comunei Jijila,ca urmare a afectării acestora de 
calamitățile naturale(seceta prelungită) din anul 2020,conform anexei nr.1,care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

 Art.3 Primarul comunei Jijila va asigura ducerea la indeplinire a prezentului proiect de hotarâre, 
prin compartimentele  de specialitate, care vor intocmi documentatia necesară punerii în aplicare în 
conditiile legii a prevederilor prezentei hotărâri; 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica în termenul prevăzut de lege: Instituției Prefectului – 
Județul Tulcea, Primarului comunei Jijila, persoanelor responsabile din cadrul compartimentului de resort 
și se aduce la cunoștința publică în condițiile legii prin publicare în M.O.L 

 
 
Adoptată astăzi_______cu un număr de ____voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși; 
 
 

 
 
Inițiator proiect de hotărâre                                                              Contrasemnează, 
 
        Consilier local                                                                     Secretarul general al comunei Jijila 
 
       Geru Gheorghe                                                                            Dumitru Acriș 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre nr.23/14.09.2020 

 

 

 

 

 

PROCEDURA 

cu scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren,datorat de persoanele fizice și juridice,proprietari 
de terenuri agricole în extravilanul comunei Jijila,ca urmare a afectării acestora de calamitățile 

naturale(seceta prelungită) din anul 2020 

 

 

A. Criterii de acordare: 
-Terenul care face obiectul scutirii de la plata impozitului/taxei să fie proprietatea solicitantului sau 
în posesia moștenitorilor în lipsa dezbaterii succesiunii; 
-Până la data depunerii cererii sunt achitate creanțele fiscale restante; 
 

B. Acte necesare 
Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se acordă pe baza unei cereri depusă la organul 
fiscal,însoțită de următoarele documente: 
-copie titlu de proprietate; 
-acte de identitate; 
-certificatul de deces al autorului(persoanei inscrise în titlul de prorpietate). 
-proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor încheiat în condițiile legii; 
-copie contract de arendare în situația când procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor a 
fost încheiat pe numele arendașului; 
-copie a partidei din  registrul agricol; 

 

 

 


