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ANEXA 2

Procedura de acordare a facilităților fiscale aprobate de Consiliul
Local Turda

I . Persoanele prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
341/2004.

Persoanele prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. (b) din Legea recunoştinţei
pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004,
sunt:
,, Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989:
1. Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria

Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta, dacă au fost
răniţi prin utilizarea armelor de foc ori a tehnicii de luptă de către forţele
represive, prin loviri sau alte violenţe comise de reprezentanţi ai acestora.
2. Luptător Reţinut - atribuit celor care au fost puşi în detenţie preventivă,

până în data de 22 decembrie 1989, de forţele de represiune, ca urmare a
participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.
3. Luptător cu Rol Determinant - atribuit celor care în perioada 14 - 22

decembrie 1989 au avut un rol determinant la declanşarea şi victoria Revoluţiei
Române din Decembrie 1989, şi-au pus viaţa în pericol în confruntările cu
forţele de represiune, au ocupat şi apărat obiectivele de importanţă deosebită,
care au aparţinut regimului totalitar, doar în localităţile în care, în urma
acestor acţiuni şi confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute,
până la fuga dictatorului.
4. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada

14 - 25 decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de
oameni, au construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune
ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru
rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului,
în localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie
1989, precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi
însemnelor comunismului între 14 - 22 decembrie 1989”.

Scutiri ce pot fi aplicate:
1. scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirea folosita

ca domiciliu de persoanele prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
341/2004. Scutirea se aplică pe cota de proprietate cu excepția cazului când
cladirea este deținută în comun de soți , caz în care se aplică scutirea integral.
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2. scutire de la plata impozitului/taxei pe teren , pentru terenul aferent
clădirii de domiciliu a persoanelor prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 341/2004. Scutirea se aplică pe cota de proprietate cu excepția
cazului când terenul este deținută în comun de soți , caz în care se aplică scutirea
integral.

Documente necesare în scopul aplicării scutirii
Scutirea se acordă persoanelor menționate mai sus cu condiția să aibă la

dosar acte de proprietate încheiate în forma legală și nu acte sub semnătură
privată, pe bază de cerere la care se anexează următoarelor documente :

-copie a certificatului care atesta calitatea de ,,Luptător pentru Victoria
Revoluţiei din Decembrie 1989” emis in condițiile legii nr. 341/2004.

-copie după actul/actele de identitate care atestă domiciliul soților.
Alte aspecte privind acordarea de scutiri
În cazul bunurilor aflate în coproprietatea soților pentru a beneficia de

scutire 100%, ambii soți trebuie sa aibă domiciliul la adresa pentru care se
solicita scutirea.

Scutirile propuse mai sus, se vor acorda cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care persoana depune documentele justificative.

II . Clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice,
de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale.

Pentru a beneficia de scutire de la plata impozitului pe clădiri, persoanele
care dețin în proprietate clădiri clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau
arheologice, muzee ori case memoriale vor depune anexat la cererea de
scutire, o ,,Adeverință emisa de către Serviciul de Urbanism și Amenajarea
Teritoriului” din cadrul Primăriei Turda care confirmă faptul că imobilul
pentru care se solicită scutirea se încadrează într-una din următoarele categorii:
monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale.

Scutirile propuse mai sus, se vor acorda cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care persoana depune documentele justificative.

III . Imobilele retrocedate sau restituite pentru perioada pentru care
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

Pentru a beneficia de scutire de la plata impozitului pe clădiri si teren,
persoanele care dețin în proprietate clădiri:

-restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie
1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
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aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

-restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;
pot beneficia de scutire doar pe perioada cât menţin afectaţiunea de interes
public.

Pentru a beneficia de scutire proprietarii unor astfel de imobile vor anexa
la cererea de scutire dovada menținerii afectaţiunii de interes public.

Scutirile propuse mai sus, se vor acorda cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Conducătorul organului fiscal local Șef serviciu
Fărcășan Elena Sălăgean Gabriela

Avizat
Cons. jur. Cismaș Dan

Întocmit: Sălăgean Gabriela/2 ex


