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ANEXA nr. 1 la H.C.L.

Nr. 91 din 29 decembrie 2021

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRILE REZIDENTIALE, NEREZIDENTIALE 9I PE
cLADIRILE AFLATE iru pnopRIETATEA PERsoANELoR FIzIcE

r. TMP0ZITUL gr TAXA pE CLilDTRI qENTRU qERSOANE
zoNELE 44cEiD

1. Calculul impozitului pe cl5dirile rezidenliale aflate tn
fizice

Articolul 457 din Codul fiscal

(1) Pentru clSdirile rezidentiale gi clEdirile-anex6, aflate in proprietatea
persoanelor fizice, impozitul pe cl5diri se calculeaz5 prin aplicarea unei cote de 0,08o/o
asupra valorii impozabile a cl5dirii.

(2) Valoarea impozabilS a clSdirii, exprimatE in lei, se determinE prin inmultirea
suprafetei construite desfEgurate a acesteia, exprimat6 in metri pEtrati, cu valoarea
impozabilS corespunz5toare, exprimat5 in lei/mp, din tabelul urm5tor:

Tipul clSdirii

Valoarea impozabilS
- lei/mz

Cu instalalii de ap5,
canalizare, electrice

9i tnc5lzire (condilii
cumulative)

FHrE instalalii de
ap5, canalizare,

electrice sau
incElzire

A. ClSdire cu cadre din beton armat sau cu
pereli exteriori din c5r5midH ars5 sau din orice
alte materiale rezultate in urma unui tratament
termic si/sau chimic

1,000
600

B. ClSdire cu pereli exteriori din lemn, din
piatr5 naturalS, din cSr5mid5 nearsE, din
vdl5tuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic

300 200

C. ClEdire-anex5 cu cadre din beton armat sau
cu pereli exteriori din cHr5mid5 ars5 sau din
orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic

200 L75

D. Cl5dire-anex5 cu pereli exteriori din lemn,
din piatr5 naturalS, din cErEmidE nearsS, din
v5lStuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic Si/sau chimic

L25 75

E. In cazul contribuabilului care deline la
aceeagi adres5 incSperi amplasate la subsol,
demisol gi/sau la mansard5, utilizate ca
locuin!5, in oricare dintre tipurile de clEdiri
prev5zute la lit. A-D

75o/o din suma care
s-ar aplica cl5dirii

750lo din suma
care s-ar aplica

clEdirii

F, In cazul contribuabilului care deline la
aceeagi adresd inc5peri amplasate la subsol,
demisol gilsau la mansardS, utilizate in alte
scopuri dec6t cel de locuin!5, in oricare dintre
tipurile de clSdiri prevHzute la lit. A-D

500/o din suma care
s-ar aplica clSdirii

50% din suma
care s-ar aplica

clSdirii





(3) tn cazul unei cl5diri care are perelii exteriori din materiale diferite, pentru
stabilirea valorii impozabile a clEdirii se identificE in tabelul prev6zut la alin. (2) valoarea
impozabil5 cea mai mare corespunz5toare materialului cu ponderea cea mai mare.

(4) Suprafata construit5 desf5guratS a unei clHdiri se determin5 prin insumarea
suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor clEdirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale
celor situate la subsol sau la mansardS, except6nd suprafelele podurilor n-eutilizate ca
locuint5, ale sc5rilor gi teraselor neacoperite

(5) DacE dimensiunile exterioare ale unei cl5diri nu pot fi efectiv m5su
conturul exterior, atunci suprafala construit5 desf5gurat5 a clEdirii se deterrfi
inmullirea suprafelei utile a cl5dirii cu un coeficient de transformii. O. i,+-"- /S

(6) Valoarea impozabilS a clSdirii se ajusteazE in funclie de rangui tocatiftHgil
zona in care este amplasat5 clSdirea, prin inmullirea valorii dlterminat6 conforr\.a
(2) - (5) cu coeficientul de coreclie corespunz5tor, prev5zut in tabelul urm5tor:

Zona in cadrul
localitHtii

RANG LOCALITATE
libucani - RANG IV Jibucanii de Jos + Davideni - RANG V

A 1,10 1,05
B 1,05 1,00
C 1,00 0,95
D 0,95 0,90

(7) Valoarea impozabilS a clSdirii, determinat5 in urma aplic6rii prevederilor alin.
(1) - (6), se reduce in funclie de anul terminErii acesteia, dup5 cum urmeaz5:

a) cu 50o/o, pentru clSdirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referin!5;

b) 30% pentru clSdirea care are o vechime cuprinsS intre 50 de ani gi 100 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinl5;

. 
c) cu. 10o/o, pentru cl5direa care are o vechime cuprins5 intre 30 de ani gi 50 de

ani inclusiv^la data de l ianuarie a anului fiscal de referin!8.
(8) In cazul clHdirii la care au fost executate lucrHri de renovare major5, din

punct,de vedere fiscal, anul termin5rii se actualizeaz5, astfel cE acesta se ionsider5 ca
fiind cel in care a fost efectuat5 receplia la terminarea lucririlor. Renovarea majore
reprezintd acliunea complex5 care cuprinde obligatoriu lucr}ri de intervenlie la structura
de rezistent5 a clSdirii, pentru asigurarea cerinlei fundamentale de rezisteng5 mecanic5
gi stabilitate, prin actiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificire sau
extindere, precum gi, dup5 caz, alte lucrHri de intervenlie pentru menlinerea, pe
intreaga durat5 de exploatare a_clSdirii, a celorlalte ceringe fundameniale apliiabile
constructiilor, conform legii, vizSnd, in principal, cregterea performanlei energetice 9i a
calit5tii arhitectural - ambientale gi funclionale a ct5dirii. Anul terminerii se aclualizelz5
in conditiile in care, la terminarea lucr5rilor de renovare major5, valoarea .UJiiii .r"stu
cu cel putin 50% fat5 de valoarea acesteia la data inceperii execut5rii lucr5rilor.

2. Calculul impozitului pe clSdirile nerezidenliale aflate in proprietatea persoanelor
flzice

Articolul45S din Codu! fiscal

(1) Pentru cl5dirile nerezidenliale aflate in proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clSdiri se calculeazS prin aplicarea unei cote' de e,Zo/o asupra valorii care
poate fi:

2





a) valoarea rezultat6 dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator
autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referin!5, depus la organul fiscal local p6n5 la
primul termen de plat5 din anul de referint5;

b) valoarea final5 a lucr5rilor de construclii, in cazul clSdirilor noi, construite in
ultimii 5 ani anteriori anului de referin!5;

c) valoarea clEdirilor care rezult5 din actul prin care se transfer5 dreptul de
proprietate, in cazul clSdirilor dob6ndite in ultimii 5 ani anteriori anului de referin!5.

(2) Cota impozitului pe cl5diri se stabilegte prin hotHrAre a consiliului local,
(3) Pentru clSdirile nerezidenliale aflate in proprietatea persoanelor fizice,

utilizate pentru activit5ti din domeniul agricol, impozitul pe clSdiri se calculeaz6 prin
aplicarea unei cote deQ,4o/o asupra valorii impozabile a clHdirii.

(4) In cazul in care valoarea cl6dirii nu poate fi calculatE conform
alin, (1), impozitul se calculeaz5 prin aplicarea cotei de 2olo sSUpra valorii
determinate conform art,457 din codul fiscal.

3. Calculul impozitului pe clHdirile cu destinalie mixt5 aflate in
persoanelor fizice

Articolul459 din Codul fiscal

(1) tn cazul clHdirilor cu destinafie mixtd aflate in proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculeazd prin insumarea impozitului calculat pentru suprafala folositt in
scop rezidential conform art. 457 din Codul fiscal cu impozitul determinat pentru
suprafata folositE in scop nerezidenlial, conform art. 458 din Codul flscal.

(2) In cazul in care la adresa cl5dirii este tnregistrat un domiciliu fiscal la care nu
se desfSgoar5 nicio activitate economicS, impozitul se calculeaz5 conform art. 457 din
Codul fiscal.

(3) DacS suprafetele folosite in scop rezidential gi cele folosite in scop
nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplici urm6toarele reguli:

a) in cazul in care la adresa cl6dirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu
se desfSSoarS nicio activitate economic5, impozitul se calculeazH conform art, 457 din
Codul fiscal;

b) in cazul in care la adresa cl5dirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se
desf5goarE activitatea economicE, iar cheltuielile cu utilitHlile sunt inregistrate in sarcina
persoanei care desfSgoarE activitatea economicS, impozitul pe clSdiri se calculeazfi
conform prevederilor art. 458 din Codul fiscal,

II. Calculul impozitului/taxei pe clSdirile delinute de persoanele juridice

Afticolul 460 din Codul fiscal

(1) Pentru clSdirile .rezidentiale aflate in proprietatea sau delinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clHdiri se calculeaz5 prin aplicarea unei cote de 0,08o/o asupra
valorii impozabile a cl5dirii.

(2) Pentru clSdirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau delinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clEdiri se calculeaz5 prin aplicarea unei cote de O,2o/o, inclusiv,
asupra valorii impozabile a clHdirii.

(3) Pentru clEdirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau delinute de persoanele
juridice, utilizate pentru activit5ti din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clHdiri se
calculeaz5 prin aplicarea unei cote de 0,4olo asupra valorii impozabile a clEdirii.

(4) In cazul clEdirilor cu destinatie mixt5 aflate in proprietatea persoanelor juridice,
impozitul se determin5 prin insumarea impozitului calculat pentru suprafala folosit5 in





scop rezidential conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafala folosit5 in scop
nerezidential, conform alin, (2) sau (3).

. (5) Pentru stabilirea. impozitului/taxei pe cl5diri, valoarea impozabilS a cl5dirilor aflate
in.proprietatea persoanelor juridice 

'este 
valoar., du I ii decembrie a anului anterior

celui pentru care se datoreaz5 impozitul/taxa gi poate fi:
a) ultima valoare. impozabilS inregistrat5in evidenlele organului fiscal;

- b) valoarea rezultatS.dintr-un raport de evaluareintocmit de un evaluator autorizatil;i;;#;;#:;;
c) valoarea finalS a lucrSrilor de construclii, in cazul clddiriloi noi, construite

anului fiscal anterior;
d) valoarea clSdirilor care rezult6 din actul prin care se transfer5

proprietate, in cazul clSdirilor dob6ndite tn cursul anului fiscal anterior;
e) in cazul clSdirilor care sunt finanlate in baza unui contract de leas

valoarea rezultat5 dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator lvr KgLi n I
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data .urf reriil=:f) in cazul clSdirilor pentru care se datoreazE taxa pe Zladiri, ,.ioirea tnscris5 in
contabjlitatea proprietarului clSdirii 9i comunicat5 concesionarului, iocatarului, titularului
dreptului de administrare sau de folosinlE, dup5 caz,

(6) Valoarea impozabilS a clSdirii se actualizeazE o dat5 la 3 ani pe baza unui raport
de evaluare a clSdirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate in vigoare la da.ta evalu5rii, depus la organul fiscal local p6n5 laprimul termen de plat5 din anul de referinl5

(7) Prevederile alin. (0) l, se- aplic5 in cazul clSdirilor care aparlin persoanelor falEde care a fost pronunlat5 o hotHr6re definitiv5 de declangare a procedurii falimentului,
precum gi asupra cl6dirilor care sunt scutite de plata impozitului/taxei pe OEJiri potrivit
aft. 456 alin. (1).

(71) Prevederile..alin. (6) nu se aplic5 in cazul cl5dirilor care sunt scutite de plata
impozitului/taxeipe clHdiri potrivit art. +b6 atin. (1).
. (8) In cazul in care proprietarul clHdirii nu'a actualizat valoarea impozabil5 a cl5diriiin ultimii 3 ani anteriori anuluide referin!5, cota i;potiili;rtaxei pe cl5dii-i .ri. sozo.(9) in cazul in care proprietarul cdairii peniil;;;; ; datoreaza taxa pe ctEdiri nu a
actualizat valoarea impozabilS in ultimii 3 ani anteriori anului de referinf5l Aiferenta Oe

l?I:,j.rtH 
de cea stabilit5 conform alin. (1) sau (2), dupH ciz, va fi datorat5 de froprietarutclaornr.

III. Declararea, dobandirea, instrHinarea 9i modificarea clEdirilor

Articolul 461 din Codul fiscal

^ (1) Impozitul pe clSdiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care
are in proprietate cl5direa Ia data de 31 decembrie a anulii fiscal anterior.'

(2) In cazul dobdndirii sau construirii unei clSdiri in cursul anului, proprietarul
3c9:teja...ale obligatia sH depun5 o declaralie la organul fiscal local in'a' ctrui raza
teritorialE de competen!5 se afl6 cl5direa, Tn tlrmen Oj ao de zile de la data ooUanoirii gi
datoreazS. impozit pe cl5diri incep6nd cu data de 1 ianuarie a anului urm5tor.

.--^--!r) Pentru cl5dirile nou-construite, data dob6ndirii clSdirii r. .oniiA.i5 dup5 cum
urmeazal

a) pentru clHdirile executate integral Tnainte de expirarea termenului prevdzut in
autorizatia de construire, data intocmirii procesului-verbal de receplie, dar nu mai t6rziude 15 zile de la data termin5rii efective a lucr5rilor;

b) pentru clSdirile executate integral la termenul prev5zut in autorizalia de
construire, data din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receigie in
termenul prev6zut de lege;





c)- pentru clSdirile ale cSror lucr5ri de construclii nu au fost finalizate la termenul
prev5zut in autorizat!9.d9 construire gi pentru care nu-s-a solicitat prelungirea valabilitSlii
autorizatiei, in conditiile legii, la data expir5rii acestui termen gi numai pintru suprafafa
construit5 desfEgurat5 care are elementele structurale de baz5 ale unei cl5diri, in rftii
pereti gi acoperig. Procesul-verbal de receplie se intocmegte la data expir5rii termenului
prev5zut in autorizalia de construire, consemn6ndu-se stadiul lucrdrilor, precum gi
suprafata construit5 desfSguratS-in raport cu care se stabilegte impozitul pe it5Oiri.

(4) Declararea clSdirilor in vederea impunerii gi insirierea'acestora in evidenlele
autorit5tilor administraliei publice locale reprezint5 o obligalie legalS a contribuabililor
care detin in proprietate aceste imobile, chiar dac5 ele au iost exeiutate fErd autorizalie
de construire.

(5) in cazul in care dreptul de proprietate asupra unei clHdiri este transmis in
cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deline dreptul de
pro.prietate asupra clSdirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care
se instr5ineazS.

(6) tn cazul extinderii, imbun5tSfirii, desfiinlErii pa(iale sau al altor modific5ri
aduse unei clSdiri existente, inclusiv schimbarea integratS sau par1iale a folffi[eq
precum gi tn cazul reevalu5rii unei cl5diri, care determin5 cregterea sau
impozitului, proprietarul are obligalia sE depunE o nou5 decliralie de i
organul fiscal local in a c5rui raz5 teritorialS de competen!5 se afl5 clldirea,
30 de zile de la data modific5rii respective gi datoreaz6 impozitul pe clEdiri
noile conditii incep6nd cu data de 1 ianuarie a anului urmEtor.

(7) In cazul desflintdrii unei clSdiri, proprietarul are obligalia s5 depund o nou5
declaratie de impunere la organul fiscal local ?n a cErui raz5 terit6riat; Ae competenld se
aflS clEdirea, in termen de 30 de zile de la data demolSrii sau distrugerii gi inceteaz5 sE
datoreze impozitul incep6nd cu data de I ianuarie a anului urm5t6r, inlusiv in cazul
cl6dirilor pentru care nu s-a eliberat autorizalie de desfiinlare.

(8) DacH incadrarea clEdirii in funclie de rangul localit5lii gi zon5 se modific5 in
cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea
impozitului pe clHdiri, impozitul se calculeaz5 conform noii situalii incepAnd cu data de 1
ianuarie a anului urm5tor.

(gl tn cazul clSdirilor la care se constatE diferenle intre suprafelele inscrise in
actele de proprietate 5i situalia realE rezultat5 din mEsur5torile executaie in condiliile
Legii cadastrului gi a publicitdtii imobiliare nr, 71L996, republicat5, cu modific5rile gi
completSrile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafelelL
care corespund situaliei reale, dovedite prin lucr5ri de cadastru. Datele ,.ruitute din
lucr5rile de cadastru se inscriu in evidenlele fiscale, in registrul agricol, precum gi in
caftea funciard, iar impozitul se calculeaz5 conform noii situalii incep$nO cu data de 1
ianuarie a anului urm5tor celui in care se inregistreaz6 la organul fiscal local lucrarea de
cadastru, ca 

^anex5 
la declaralia fiscalE.

^ (10) In cazul unei clSdiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
intreaga duratH a acestuia se aplic5 urmHtoarele reguli:

a) impozitul pe clEdiri se datoreaz5 de locatar, incepSnd cu data de 1 ianuarie a
anului urm5tor celui in care a fost incheiat contractul;

b) in cazul incetErii contractului de leasing, impozitul pe clSdiri se datoreaz5 de
locator, incep6nd cu data de 1 ianuarie a anului urmfitor incheierii procesului-verbal de
predare a bunului sau a altor documente similare care atest5 intrarea bunului in posesia
locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

c) at6t locatorul, c6t gi locatarul au obligalia depunerii declaraliei fiscale la
organul fiscal local in a cdrui raz5 de competen!5 se aflS clSdirea, in termen de 30 de
zile de la data finaliz5rii contractului de leasing sau a incheierii procesului-verbal de
predare a bunului sau a altor documente similare care atestE intrarea bunului in posesia

'-)





- locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insolit5 de o copie a acestor
documente.

(11) tn cazul clHdirilor pentru care se datoreazH taxa pe clSdiri, in temeiul unui
contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinlE care se referd la perioade
mai mari de o lun5, titularul dreptului de concesiune, inchiribre, administrare ori iolosing5
are obligatia depunerii unei declaralii la organul fiscal local p6nE la data de 25 inclusiv a
lunii urm5toa-re intr5rii in vigoare a contractului..

(12) tn cazul clSdiriior pentru care se datoreaz5 taxa pe clSdiri, in temeiul unor
contracte de concesiune, inchiriere, administrare ori folosin!! care se refer5 la perioade
mai mici de o lun5, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune,
inchiriere, administrare ori folosin!5 are obligalia s5 depun5 o declarafie la organul fiscal
local, pAnS la data de 25 inclusiv a lunii urmEtoare intrSrii in vigoare a contiactelor, la
care anexeazS 0 situatie centralizatoare a acestor contracte,

(13) in cazul unei situalii care determin5 modificarea taxei pe cl|diri datorate,
persoana care datoreaz5 taxa pe clSdiri are obligalia sH depun5 o declaralie la organui
fiscal local in a c6rui raz5 teritorialE de competenlH se aflS ciedirea, p6n5 la data de 25 a
lunii urm5toare celei in care s-a inregistrat situalii respectivE,

(14) Declararea clSdirilor in scop fiscal nu este condilionatd de in
acestor imobile la oflciile de cadastru gi publicitate imobiliar5.

(15) Depunerea declaraliilor fiscale reprezintd o obligafie gi in cazul p
care beneficiazi de scutiri sau reduceri de la plata impozitului siu i taxei pe

IV. Plata impozitului/taxei

Articolul 462 din Codulfiscal

(1) Impozitul pe cl5diri se pl5tegte anual, in douE rate egale, pAnE la datele de 31
maftie gi 30 septembrie, inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipalie a impozitului pe cl5diri, datorat pentru intregul an de
c5tre contribuabili, p6nH la data de 31 martie a anului respectiv, se acordi o bonificalie
de 100/0,

(3) Impozitul pe cl6diri, datorat aceluiagi buget local de c5tre contribuabili, de pAnE
la 50 lei inclusiv, se plStegte integral pan5 ra primul termen de plat5.

(a) tn cazul in care contribuabilul deline in proprietate mai multe clSdiri amplasate
pe raza aceleiagi unitH$ administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) gi (3) se refer! la
impozitul pe clSdiri cumulat.

5) tn cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinld, care
se refer5 la perioade mai mari de o lun5, taxa pe clHdiri se pl5tegte lunar, pdn| la data
de 25 inclusiv a lunii urmHtoare fiec5rei luni din perioada de valabilitate a contractului,
de citre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinl5.

(6) ln cazul contractelor care se referH la perioade mai mici de o lun5, persoana
juridic5 de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare
sau folosint6 colecteazS taxa pe clSdiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de
administrare sau de folosin!5 gi o vars5 lunar, pAnH la data de 25 inclusiv a lunii
urm5toare fiec5rei luni din perioada de valabilitate a contractului




