MU N I C I P I U L T Â R G U MU R E Ș
D I R E C Ț I A F I S C A L Ă L O C A L Ă T Â R G U MU R E Ș

SCUTIRI PERSOANE FIZICE

Municipiul Târgu Mureș aduce la cunoștința contribuabililor persoane
fizice tipurile de scutiri de la plata impozitelor și taxelor pe clădiri, terenuri și
mijloace de transport, de care beneficiază sau pot beneficia pentru anul 2022,
conform prevederilor Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, a HG 1/2016
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal și a
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 393/2021, privind
impozitele și taxele locale pe anul 2022, astfel:

a)

b)
c)

d)

e)

Impozit și taxă clădiri
Art. 456 alin. (1):
clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) - f) şi j) din Legea nr. 168/2020 pentru
recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni
şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea
unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat;
clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a
văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (8) din Decretul-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa
Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin
moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază;
clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în
gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în
care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav
sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;
clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice,
indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au
faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform
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prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
f) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri
pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea
cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi
economice;
Art. 456 alin. (2), în conformitate cu prevederile HCL 393/2021:
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de
arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepția incintelor în
care se desfășoară activități economice;
b) clădirile 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, pentru
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
c) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei
nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu
Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru
realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În
cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al
acesteia;
d) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art.3 alin. (1), lit.b si art.4 alin.1 din Legea 341/2004.
Scutirea se acorda integral pentru clădirea aflată în proprietatea persoanelor în
cauză, deținută în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cota-parte din
clădiri aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești
terți.
e) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de
intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată
realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în
certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic,
astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificari
si completari prin Legea nr. 158/2011. La acordarea scutirilor se vor lua în
considerare Regulamentele stabilite conform HCL nr. 120 din 26.03.2013.
f) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011
privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu
modificările şi completările ulterioare. La acordarea scutirilor se vor lua în
considerare Regulamentele stabilite conform HCL nr. 120 din 26.03.2013.
g) clădirile 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,
2

republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de
interes public
h) clădirile folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile
care asigură funcţionarea bazelor sportive.
Impozit și taxă teren
Art. 464 alin(1):
a) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a
văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (8) din Decretul-lege nr.
118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din
Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului
proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia
domiciliază;
c) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în
gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în
care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav
sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;
d) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) - f) şi j) din Legea nr. 168/2020;
e) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru
perioada cât durează ameliorarea acestora;
f) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru
agricultură sau silvicultură;
g) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru
care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate,
precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;
h) suprafeţele 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 excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi
economice.
Art. 464 alin (2), în conformitate cu prevederile HCL 393/2021:
a) pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 alin. (1), lit. b si art.4 alin.1 din
Legea 341/2004. Scutirea se acordă integral pentru terenul aflat în proprietatea
persoanelor în cauză, deținut în comun cu soțul sau soția. În situația în care o
cota-parte din teren aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte
deținută de acești terți.
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b) pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr.
10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru
care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.
c) pentru terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de
interes public;
d) pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
Impozit asupra mijloacelor de transport:
Art. 469 alin(1):
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 şi a persoanelor încadrate în gradul I de
invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire,
supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane
încadrate 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 şi art. 5 alin. (1) - (8) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat,
şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de
transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă şi în cazul
transferului mijlocului de transport prin moştenire către copiii acestora;
d) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
e) mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral,
astfel cum sunt omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite
exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
h) autovehiculele acţionate electric;
Art. 469 alin (2) în conformitate cu prevederile HCL 393/2021:
a) mijloacelele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr.
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de
transport la alegerea contribuabilului. În situația în care o cota-parte din mijlocul
de transport aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută
de acești terți
Art. 470 alin. (3) în conformitate cu prevederile HCL 393/2021:
a) mijloacele de transport hibride sunt scutite 100%.
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Scutirile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a
impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se aplică,
începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente
justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care
sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale,
până la data de 31 martie, inclusiv, cu excepţia contribuabililor care sunt deja
cuprinşi în baza de date.
Dacă în cursul unui an intervin schimbări care conduc la modificarea
condiţiilor în care se acordă scutirile sau reducerile de impozit pe clădiri,
persoanele în cauză trebuie să depună noi declaraţii fiscale în termen de 30 de zile
de la apariţia schimbărilor.
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