
Anexa nr. 3 la Procedură 

Proprietar (persoană fizică) ___________________________, CNP ______________________, 

 nr. tel._____________________, e-mail___________________________ 

sau 

Proprietar (persoană juridică) ____________________________, CIF _________________, 

reprezentat prin dl/dna ________________________, CNP ___________________________, 

nr. tel._________________, e-mail____________________________,  în calitate de 

________________________. 

 

CERERE1) 

privind reducerea impozitului pe cladirile nerezidentiale date in folosinta printr-un contract de 

inchiriere, comodat sau alt tip de contract pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte 

persoane fizice sau juridice 

 
Conform prevederilor O.U.G. nr. 181/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi cele ale H.C.L. 

nr. 110/09.11.2020 privind privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii 

privind acordarea unor facilităţi fiscale la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe 

clădiri, solicit reducerea impozitului pe clădiri, pentru imobilul situat in oraşul Isaccea, str. 

_______________________, nr. ___, bl ___, scara ___, etaj ____, ap  ___aflat in proprietatea 

__________________________, dat în folosinţăa printr-un contract de închiriere, comodat sau 

alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către _____________________, 

întrucât pe perioada stării de urgenţă şi/sau alertă a fost întreruptă total      partial     activitatea 

economică.  

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar că:  

- am renuntat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei 

sau altă forma de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada 

pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi/sau alertă;  

- cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate de activitatile economice nu au 

fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost 

obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/ sau parţial activitatea economică.  

P.J/PF a procedat la verificarea faptului că cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi 

dată în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau 

juridice a fost afectată de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora.  

Pentru întreruperea parţială a activităţii anexez Certificatul pentru situaţii de urgenţă 

tip_____, serie_________, nr.__________ emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului 

de Afaceri.  

 

           Nume și Prenume 

_____________________________                                         Data __________________ 

 

              (semnătura) 

 
1)Cererea se va depune la organul fiscal local al Oraşului Isaccea până la data de 21 decembrie 2020, inclusiv.  

*Menționăm faptul că prelucrarea datelor furnizate se supune Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră 

având obligația de a asigura confidențialitatea și protecția datelor, de a le utiliza numai în scopul declarat și de a 

lua măsuri astfel încât acestea să nu fie înstrăinate unui terț. 


