
I. Facilitãți și scutiri acordate conform art. 285 din Legea 

571/2003 privind Codul fscal: 

• impozitul pe cladiri nu se aplicã: 

- oricãrei instituții sau unitãți care funcționeazã 

sub coordonarea Ministerului Educației, Cercetarii și 
Tineretului, cu excepția incintelor folosite pentru 
activitați economice; 
- fundațiilor testamentare constituite conform legii, 
cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de 
culturã naționalã, precum și de a susține acțiuni cu 

caracter umanitar, social și cultural; 
- organizațiilor care au ca unicã activitate acordarea 
gratuitã de servicii sociale în unitãți specializate care 
asigurã gãzduire, îngrijire socialã și medicalã, 
asistențã, ocrotire, activitãți de recuperare, 
reabilitare și reinserție socialã pentru copil, familie, 

persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și 
pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile 
legii. 

• Impozitul pe clãdiri se reduce cu 50% pentru clãdirile 

nou construite deținute de cooperațiile de consum sau 
mestesugãrești, dar numai pentru primii 5 ani de la data 
achiziției clãdirii. 

 

II. Scutiri și facilitãți pentru persoanele juridice conform art. 

285^1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: 

• Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv 
terenurile pe care sunt amplasate, precum și terenurile 
destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe 
clãdiri ... . 

 
III. Scutiri și facilitãți stabilite de consiliile locale conform 

art. 286 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal: 

• În cazul unei calamitãți naturale, consiliul local poate 
acorda scutire de la plata impozitului pe clãdiri 

• Consiliul local poate acorda scutiri de la plata 
impozitului pe clãdiri datorat de catre persoanele juridice în 
condițiile elaborãrii unor scheme de ajutor de stat având ca 
obiectiv dezvoltarea regionalã și în condițiile îndeplinirii 
dispozițiilor prevãzute de Ordonanța de urgențã a Guvernului 

nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul 
ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri și completãri prin 

Legea nr. 137/2007. 

• Consiliul local poate acorda scutire de la plata 
impozitului pe clãdiri sau o reducere a acestuia pentru 

proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte și ai 
imobilelor care au executat lucrãri de intervenție pe 

cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de recepție la 
terminarea lucrãrilor, întocmit în condițiile legii, prin care 
se constata realizarea mãsurilor de intervenție recomandate de 
catre auditorul energetic în certificatul de performanțã 
energeticã sau, dupa caz, în raportul de audit energetic, 

astfel cum este prevazut în Ordonanța de urgența a Guvernului 



nr. 18/2009 privind cresterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe, aprobatã cu modificãri și completãri 

prin Legea nr. 158/2011. 

• Consiliul local poate acorda scutire de la plata 
impozitului pe clãdiri/taxei pe clãdiri pe o perioada de 5 ani 

consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului 
fiscal urmãtor în care a fost efectuatã recepția la terminarea 
lucrãrilor, pentru proprietarii care executã lucrãri în 
condițiile Legii nr. 153/2011 privind mãsuri de creștere a 
calitãții arhitectural-ambientale a clãdirilor. 

 
IV. Clãdirile pentru care nu se datoreazã impozit, prin efectul 

legii, conform art. 250 din legea 571/2003 privind Codul fiscal sunt 

dupã cum urmeazã: 

• clãdirile proprietate a statului, a unitãților 
administrativ-teritoriale sau a oricãror instituții publice, cu 
excepția încãperilor care sunt folosite pentru activitãți 
economice, altele decât cele desfãșurate în relație cu persoane 

juridice de drept public; 

• clãdirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente 
istorice, de arhitecturã sau arheologice, muzee ori case 

memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau 
de administrare, cu excepția încãperilor care sunt folosite 
pentru activitãți economice; 

• clãdirile care, prin destinație, constituie lãcașuri de 

cult, aparținând cultelor religioase recunoscute oficial în 
România și componentelor locale ale acestora, cu excepția 
încãperilor care sunt folosite pentru activitãți economice; 

• clãdirile care constituie patrimoniul unitãților și 
instituțiilor de învãtamânt de stat, confesional sau 
particular, autorizate sã funcționeze provizoriu ori 
acreditate, cu excepția încãperilor care sunt folosite pentru 
activitãți economice; 

• clãdirile unitãților sanitare publice, cu excepția 
încãperilor care sunt folosite pentru activitați economice; 

• clãdirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, 

termoelectrice și nuclearo-electrice, stațiilor și posturilor 
de transformare, precum și stațiilor de conexiuni; 

• clãdirile aflate în domeniul public al statului și în  

administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului 
Protocolului de Stat», cu excepția încãperilor care sunt 
folosite pentru activitãți economice; 

• clãdirile aflate în domeniul privat al statului 
concesionate,închiriate, date în administrare ori în folosintã, 
dupã caz, instituțiilor publice cu finantare de la bugetul de 

stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 

• clãdirile funerare din cimitire și crematorii; 

• clãdirile din parcurile industriale, stiințifice și 

tehnologice, potrivit legii; 

• clãdirile 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, 
republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare; 



• clãdirile care constituie patrimoniul Academiei Române, 
cu excepția încãperilor care sunt folosite pentru activitãți 

economice; 

• clãdirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din 
Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 94/2000 privind 

retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor 
religioase din România, republicatã, cu modificãrile și 
completãrile ulterioare; 

• clãdirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din 

Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 83/1999 privind 
restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunitãților 
cetatenilor aparținând minoritãților naționale din 

România,republicata; 

• clãdirile care sunt afectate activitãților hidrotehnice, 

hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de 
îmbunatãțiri funciare și de intervenții la apararea împotriva 
inundațiilor, precum și clãdirile din porturi și cele afectate 

canalelor navigabile și stațiilor de pompare aferente 
canalelor, cu excepția încãperilor care sunt folosite pentru 
activitãți economice; 

• clãdirile 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 încãperilor care sunt folosite pentru alte activitãți 

economice; 

• construcțiile speciale situate în subteran, indiferent de 
folosinta acestora și turnurile de extracție; 

• clãdirile care sunt utilizate ca sere, solare, rãsadnite, 
ciupercãrii, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau patule 

pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția 
încãperilor care sunt folosite pentru alte activitãți 

economice; 

• clãdirile trecute în proprietatea statului sau a 

unitaților administrativ-teritoriale în lipsa de mostenitori 
legali sau testamentari; 

• clãdirile utilizate pentru activitãți social-umanitare de 
cãtre asociații, fundații și culte, potrivit hotãrârii 

consiliului local. 

• clãdirile care aparțin organizațiilor cetãtenilor 
aparținând minoritãților naționale din România, cu statut de 
utilitate publicã, cu excepția încãperilor care sunt folosite 

pentru activitați economice. 
 
 


