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           ANEXA NR.6 
                    Judetul Ialomita 
Consiliul Local al Municipiului Urziceni            
 
 
 
 
 

CRITERII SI PROCEDURI 
de acordare a facilitatilor fiscale in anul 2012, prevazute la art.286 alin.6  

 din.Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 
 Pentru a beneficia de scutirile de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe 

teren prevazute la art.8 din hotarire,persoanele juridice trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

conditii: 

-investitiile efectuate trebuie sa fie investitii de capital plasat in scopul obtinerii de profit in 

legatura cu crearea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente, demararea sau 

dezvoltarea unei activitati care implica o schimbare in produsul sau procesul de fabricatie al 

unei unitati existente,prin aceasta urmarindu-se diversificarea, modernizarea precum si 

atingerea unei mai bune eficiente economice precum si crearea de noi locuri de munca. 

-investitia sa reprezinte o cladire noua,reabilitata sau/si reconversionata; 

-sa nu aiba obligatii de plata neachitate fata de bugetul local,la data depunerii cererii de 

acordare a facilitatilor. 

          Inlesnirile la plata impozitelor pe cladiri si terenuri se acorda numai pe baza de cerere, 

care va cuprinde: 

-elemente de identificare ale contribuabilului; 

-statut/contract de societate; 

-natura inlesnirilor solicitate; 

-valoarea estimata a investitiilor in cazul impozitului pe teren; 

-suprafata de teren pentru care se solicita facilitatea; 

-valoarea finala a investitiilor in cazul impozitului pe cladiri. 

        Cererile de acordare a inlesnirilor la plata ale contribuabililor persoane juridice trebuie 

sa fie insotite de urmatoarele documente: 

-copie dupa ultimul bilant contabil; 
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-copie dupa ultima balante de verificare; 

-copia autorizatiei de construire; 

-devizul general sau alte documente privind modul de calcul al valorii estimate a investitiei; 

-procesul verbal de receptie a lucrarii; 

-orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii. 

        Pentru intreaga perioada in care beneficiaza de inlesnirile acordate,persoanele juridice 

trebuie sa achite toate celelalte obligatii fata de bugetul local la scadenta, in caz contrar 

revocindu-se inlesnirile,incepind cu data acordarii,calculindu-se si accesoriile aferente. 

 

 

Preşedintele de şedinţă,                Contrasemnează: 
                                                                Secretarul municipiului Urziceni 
                      Jr. Andrei  Cristina 


