ANEXA 2/ HCL 12/19.04.2019
LISTA SCUTIRILOR ACORDATE CONTRIBUABILILOR
DIN COMUNA FANTANELE PENTRU IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE DATORATE DE
ACESTIA ÎN ANUL 2020

ART 456 alin(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:
a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților
administrativ-teritoriale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice sau
agrement, altele decât cele desfășurate în relație cu persoane juridice de drept public;
b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de
stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) clădirile aflate în proprietatea fundațiilor înființate prin testament constituite,
conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională,
precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;
d) clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor
religioase recunoscute oficial, asociațiilor religioase și componentelor locale ale
acestora, precum și casele parohiale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități
economice;
e) clădirile funerare din cimitire și crematorii;
f) clădirile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau
particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care
sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din
taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea
acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe, astfel cum sunt definite și
funcționează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea
creșelor, cu modificările și completările ulterioare;
g) clădirile unei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului
Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, precum și
clădirile federațiilor sportive naționale, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru
activități economice;

h) clădirile unităților sanitare publice, cu excepția încăperilor folosite pentru activități
economice;
i) clădirile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele
utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de
stat;
j) clădirile care sunt afectate activităților hidrotehnice, hidrometrice,
hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătățiri funciare și de intervenții la apărarea
împotriva inundațiilor, precum și clădirile din porturi și cele afectate canalelor navigabile
și stațiilor de pompare aferente canalelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite
pentru activități economice;
k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri,
baraje și tuneluri și care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcții, cu excepția
încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice;
l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
m) clădirile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia
Română, în calitate de fondator unic, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru
activități economice;
n) clădirile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare cu
respectarea legislației în materia ajutorului de stat;
o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru
furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția
încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice;
p) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant
la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările
ulterioare;
q) clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome
"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepția încăperilor care sunt
folosite pentru activități economice;

r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor
de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța
Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000,
cu modificările și completările ulterioare;
t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate,
respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai
minorilor încadrați în gradul I de invaliditate;
u) clădirile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale din România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate,
concesionate sau primite în administrare ori în folosință de acestea de la o instituție sau
o autoritate publică, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități
economice;
v) clădirile destinate serviciului de apostilă și supralegalizare, cele destinate
depozitării și administrării arhivei, precum și clădirile afectate funcționării Centrului
Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale;
w) clădirile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție.
x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent
de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fațada stradală și/sau
principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.
ART 456 alin (2) Consiliu local hotăraste scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate
pentru următoarele clădiri:
i) clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani,
începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
j) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri 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;

ART 456 alin (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită
conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care
persoana depune documentele justificative.
ART 456 alin (4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și
juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o
durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se
aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.
ART 456 alin (5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) și t):
a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor
menționate la alin. (1) lit. r), deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o
cotă-parte din clădiri aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte
deținută de acești terți;
b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deținută în comun cu soțul
sau soția, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menționate la alin. (1) lit. s)
și t). În situația în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparține unor terți, scutirea
nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți.
ART 456 alin (6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform
alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana
depune documentele justificative.

ART.464 alin(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:
a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților
administrativ-teritoriale, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice sau
agrement;
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de
stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) terenurile fundațiilor înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul
de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține
acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

d) terenurile aparținând cultelor religioase recunoscute oficial și asociațiilor
religioase, precum și componentelor locale ale acestora, cu excepția suprafețelor care
sunt folosite pentru activități economice;
e) terenurile aparținând cimitirelor și crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau
particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția suprafețelor
care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din
taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea
acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe, astfel cum sunt definite și
funcționează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările și completările ulterioare;
g) terenurile unităților sanitare publice, cu excepția suprafețelor folosite pentru
activități economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigație, terenurile
aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele și stațiile de
pompare aferente acestora, precum și terenurile aferente lucrărilor de îmbunătățiri
funciare, pe baza avizului privind categoria de folosință a terenului, emis de oficiile de
cadastru și publicitate imobiliară;
i) terenurile folosite pentru activitățile de apărare împotriva inundațiilor,
gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor
de apă, cele folosite ca zone de protecție definite în lege, precum și terenurile utilizate
pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în
măsura în care nu afectează folosirea suprafeței solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru
perioada cât durează ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor și nu prin destinația dată sunt improprii pentru
agricultură sau silvicultură;
l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naționale, drumuri
principale administrate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din
România - S.A., zonele de siguranță a acestora, precum și terenurile ocupate de piste și
terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranță;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice,
precum și cele ale metroului;

n) terenurile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și
cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului
de stat;
o) terenurile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare
cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat;
p) terenurile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia
Română, în calitate de fondator unic, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru
activități economice;
q) terenurile instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea
Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu
excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice;
r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a
văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din
Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
189/2000, cu modificările și completările ulterioare;
t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de
invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau
accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate;
u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2
lit. a), c) - e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostilă și supralegalizare, cele destinate
depozitării și administrării arhivei, precum și terenurile afectate funcționării Centrului
Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale;
w) suprafețele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu
se reglementează procesul de producție lemnoasă, cele certificate, precum și cele cu
arborete cu vârsta de până la 20 de ani;

x) terenurile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție;
y) terenurile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale din România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate,
concesionate sau primite în administrare ori în folosință de acestea de la o instituție sau
o autoritate publică, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități
economice.
z) suprafețele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente
istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de
titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepția terenurilor care sunt
folosite pentru activități economice.

ART.464 alin (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea
impozitului/taxei pe teren datorate pentru:
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;
ART.464 alin (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită
conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care
persoana depune documentele justificative.
ART.464 alin (4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice și
juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o
durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se
aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.
ART.464 alin (5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) și t):
a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor
prevăzute la alin. (1) lit. r), deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotăparte din teren aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de
acești terți;

b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea
persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. s) și t), deținute în comun cu soțul sau soția. În
situația în care o cotă-parte din terenul respectiv aparține unor terți, scutirea nu se
acordă pentru cota-parte deținută de acești terți.
ART.464 alin (6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită
conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care
persoana depune documentele justificative.

ART. 469 alin (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de
război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război,
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau
invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor
cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, pentru
un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța
Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000,
cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la
alegerea contribuabilului;
d) mijloacele de transport 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, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea
contribuabilului;
e) navele fluviale de pasageri, bărcile și luntrele folosite pentru transportul
persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta
Ialomiței;
f) mijloacele de transport ale instituțiilor publice;

g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii
de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de
pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de
transport public;
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență;
k) mijloacele de transport ale instituțiilor sau unităților care funcționează sub
coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și
Sportului;
l) mijloacele de transport ale fundațiilor înființate prin testament constituite conform
legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și
de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;
m) mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unică activitate acordarea
gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și
medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială
pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte
persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;
n) autovehiculele acționate electric;
o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă și care nu sunt utilizate
în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
p) mijloacele de transport deținute de către organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale.
ART. 469 alin (5) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se acordă integral pentru un
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor
menționate la aceste litere, deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o
cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparține unor terți,
scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți.

ART. 469 alin (6) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită
conform alin. (1) lit. b), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care
persoana depune documentele justificative.

Art.476 alin(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și
autorizațiilor următoarele:
a) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt veterani de război,
văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la
art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările
ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr.
105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările
și completările ulterioare;
c) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lăcașuri de cult sau
construcții-anexă;
d) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru dezvoltarea,
modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului
public al statului;
e) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrările de interes
public național, județean sau local;
f) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul
construcției este o instituție publică;
g) autorizațiile de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin
concesionare, conform legii;
h) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul
construcției este o instituție sau o unitate care funcționează sub coordonarea
Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției
este o fundație înființată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a

întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu
caracter umanitar, social și cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției
este o organizație care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în
unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire,
activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în
condițiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizație de construire, în cazul unei calamități
naturale.
(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru
eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor pentru:
a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în
valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de
proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parțial, aceste lucrări pe
cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al
monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor
istorice, în concordanță cu reglementările cuprinse în documentațiile de urbanism
întocmite potrivit legii;
c) lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri
pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condițiile Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările
ulterioare, lucrări în care se desfășoară operațiuni de regenerare urbană coordonate de
administrația locală, în perioada derulării operațiunilor respective.

ART. 479 alin (1) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate și taxa pentru afișaj
în scop de reclamă și publicitate nu se aplică instituțiilor publice, cu excepția cazurilor
când acestea fac reclamă unor activități economice.

(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afișaj în
scop de reclamă și publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afișajul
sau structura de afișaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind
plătită de această ultimă persoană.
(3) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se datorează pentru afișele,
panourile sau alte mijloace de reclamă și publicitate amplasate în interiorul clădirilor.
(4) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică pentru panourile
de identificare a instalațiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulație,
precum și alte informații de utilitate publică și educaționale.
(5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate pentru
afișajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcția lor,
realizării de reclamă și publicitate.

ART. 482
Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe
spectacole
ART. 485 alin (1) Autoritățile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata
taxelor speciale instituite conform art. 484 , pentru următoarele persoane fizice sau
juridice:
a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor
de război;
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din
Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
189/2000, cu modificările și completările ulterioare;
c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și
Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor
folosite pentru activități economice;

d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a
întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu
caracter umanitar, social și cultural;
e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în
unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire,
activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în
condițiile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de
invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai
minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.
(2) Taxele speciale instituite conform art. 484 se reduc cu 50% pentru persoanele
fizice care domiciliază în localitățile precizate în:
a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996, cu modificările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, cu modificările ulterioare.

ART. 487
Autoritățile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite
conform art. 486 următoarelor persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor
de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și
Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor
folosite pentru activități economice;
d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a
întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu
caracter umanitar, social și cultural;

e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în
unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire,
activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în
condițiile legii.

