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REFERAT 

Privind avizarea construcţiilor speciale care nu vor fi supuse impozitului pe clădiri 
aparţinând SUCURSALEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE REGIONALA 

TRANSPORT ARAD 
 

În conformitate cu prevederile art. 250 alin. 1 si 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru constructiile de natura similara celor stabilite la alin. 1 pct. 11 lit 
a) – s), avizate prin hotarare de catre consiliile locale, constructiile in cauza urmand a fi scutite pe durata 
existentei constructiei pana intervin alte modificari. 

Constructiile care urmeaza a fi avizate ca fiind de natura similara constructiilor speciale sunt 
scutite de impozit pe cladiri pe durata existentei constructiei, ca urmare a cererii formulate de catre 
contribuabili, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost adoptata hotararea de aprobare, 
in conformitate cu prevederile pct. 24 alin. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 
privind codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004. 

SUCURSALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE REGIONALA TRANSPORT ARAD a 
depus la Primăria municipiului Timişoara cererea privind avizarea construcţiilor speciale în scopul scutirii 
de la plata impozitului pe clădiri înregistrată cu nr.E22005-006704/22.04.2005, prin care solicita in baza 
art.250 alin.(1) litera “t” şi alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si in baza pct. 24 
alin. 1 si urm. din Titlul IX al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind codul fiscal, 
aprobate prin HG nr. 44/2004, avizarea de catre Consiliul Local a constructiilor speciale care nu vor fi 
supuse impozitului pe constructii pe durata existentei constructiilor pana cand intervin alte modificari. 

Constructiile speciale pentru care se solicita scutirea la plata impozitului pe constructii, sunt 
conţinute în anexa la prezentul referat. 
 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, 
 

PROPUNEM: 
 

1. Avizarea de catre Consiliul Local a constructiilor speciale care fac obiectul cererii 
depuse de catre SUCURSALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE REGIONALA  TRANSPORT 
ARAD, şi anume: 
  1. Alei şi trotuare staţie reglare măsurare Timişoara I (care constă în căi de acces în 
incinta S.R.M.) 
  2. Reţele electrice st. regl. măs. Timiş I (care constă din iluminat exterior al staţiei becuri 
montate pe stâlpii proprii) 
 

2. De prevederile pct.1 va beneficia exclusiv SUCURSALA DE TRANSPORT GAZE 
NATURALE REGIONALA TRANSPORT ARAD. 
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