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Anexa nr.3 la HCL nr……… 
 

 
 

LISTA 

actelor normative în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale 
în perioada 01.01.2018- 31.12.2022 

 

1. 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, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
2. Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate de către regimurile instaurate in Romania cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi modificată prin 
Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
3. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
4.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor 

bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine 

afectatiunea de interes public; 
 
5. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri 

imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor natioanle din 
Romania,republicata, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de 

interes public; 
 
6. Legea nr. 114/1996,Legea locuintei, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 

7.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; 

 
8.Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv 

in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, vu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea 
de interes public; 

 
9. Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
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10. Legea nr.341/2004 Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care 

au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

11.Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
12. Ordonanţa de Urgenţă nr.82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea 

meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi 

acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

13. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr.174/2017 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018; 

 
14. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr.182/2018 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019; 

 
15. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr.160/2019 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020; 
 
16. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr.129/2020 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021; 
 

12.Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr.154/2021 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022; 

 

13. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 128/2019 privind instituirea 

unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 

bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de 

către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Lipova; 

14. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr.130/2021 privind instituirea 

unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 

bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de 

către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Lipova. 
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