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CONSILIUL LOCAL SULINA
JUDETUL TULCEA

ANEXA NR. 1
la Hotărârea nr……………….

IMPOZITUL SI TAXA PE CL ĂDIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

I. IMPOZITUL PE CL ǍDIRI PERSOANE FIZICE

TIPUL CLADIRII Nivel
Lege nr.
227/2015

%

Nivel an
2015

%

Nivel an 2016
%

Temei de
drept

0 1 2 3 4
a) cladiri rezidentiale si
cladiri-anexa

0,08 - 0,2 0,1 0,1 Legea nr.
227/2015

b) cladiri nerezidentiale
reevaluate/
construite/dobandite in ultimii 5
ani anteriori anului de referinta,
respectiv incepand cu 01.01.2011

0,2-1,3 0,1 0,2*

c) cladiri nerezidentiale
reevaluate/construite/dobandite
inainte deultimii 5 ani anteriori
anului de referinta, respectiv
inainte de 01.01.2011

2 0,1 2**

d) cladiri nerezidentiale
utilizate pentru activitati din
domeniul agriculturii

0,4 0,1 0,4***

e) cladiri cu destinatie mixta Impozitul se determina prin insumarea
impozitului calculat pentru suprafata
folosita in scop rezidential cu impozitul
calculat pentru suprafata folosita in scop
nerezidential

*nivel minim obligatoriu
** nivel minim obligatoriu aplicat la valoare impozabila calculata conform impozitului pe cladiri
pentru cladirile rezidentiale
*** nivel minim obligatoriu

I.1 IMPOZITUL PE CLADIRILE REZIDENTIALE
Art.457 (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea

persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare de
0.1%, asupra valorii impozabile a clădirii.

Art.457 alin.(2)
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Nr.
Crt.

TIPUL DE CL ĂDIRE

Valoare impozabilă (lei/m2)
Clădire cu instalaţie
electrică, de apă, de

canalizareşi de încălzire
(condiţii cumulative**)

Clădire fără instalaţie
electrică, de apă, de

canalizareşi de încălzire

0. 1 2 3
1. 2015 2016 2015 2016

A Clădire cu cadre din beton
armat sau cu pereţi exteriori
din cărămidă arsă, sau orice
alte materiale rezultate în urma
unui tratament termicşi/sau
chimic

935 1000 555 600

B Clădire cu pereţi exteriori din
lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci
sau orice alte materiale
nesupuse unui tratament
termicşi/sau chimic

254 300 159 200

C Clădire-anexă cu cadre din
beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau
din orice alte materiale
rezultate în urma unui
tratament termicşi/sau chimic

159 200 143 175

D Clădire-anexă cu pereţi
exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui
tratament termicşi/sau chimic

95 125 63 75

E În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol
şi/sau mansardă utilizate ca
locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la
lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F
În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol,
demisol şi/sau mansardă,
utilizate în alte scopuri decât
cel de locuinţă, în oricare
dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Art.457 alin .(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea
suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul de mai sus.
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Art.457 alin. (3) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru
stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea
impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

Art. 457 alin.(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea
suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor
situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor
şi teraselor neacoperite.

Art.457 alin.(5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe
conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea
suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
Art.457 alin.(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în
care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu coeficientul de corecţie
corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în
cadrul

localităţii

RANGUL LOCALIT ĂŢII
RANGUL III

A 2.30
B 2.20

Zonele A si B din intravilan sunt stabilite conform Hotărârii Consiliului Local nr.165/2011,
privind nomenclatura stradala a orasului Sulina.

Sulina este oras de rangul III,conform Legii nr.351/2001 privind aprobarea planului de
amenajare a teritoriului national
Art.457 alin.(7) Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 nivelurişi 8 apartamente,
coeficienţii de corecţie mentionaţi la punctul 1 vor fi diminuaţi cu 0.10.
Art.457 alin.(8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor
alineatelor de mai sus, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinţă;

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de anişi 100 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de anişi 50 de ani inclusiv, la data
de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

Art.457 alin. (9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct
de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a
fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care
cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea
cerinţei fundamentale de rezistenţămecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, precumşi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru
menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile
construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energeticeşi a calităţii
arhitectural-ambientaleşi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care,
la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de
valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

Art.453 litera e) clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială;
Art.453 litera f) clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite

pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilit ăţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale
unei persoane sau familii;
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1.2 IMPOZITUL PE CLADIRILE NEREZIDENTIALE
Art.458 alin. (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul

pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.2% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani

anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani

anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul

clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
Art.458 alin. (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

Art.458 alin (4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin.
(1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate
conformart. 457.

I.3 IMPOZITUL PE CLADIRILE CU DESTINATIE MIXTA
Art.459 alin.(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice,

impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop
rezidenţial conformart. 457cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial,
conformart. 458.

Art.459 alin.(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conformart. 457.

Art.459 alin. (3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial
nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară
nicio activitate economică, impozitul se calculează conformart. 457;

b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară
activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care
desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilorart. 458.

. Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în
proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Orice persoană care dobândeşte, construieşte, reevaluează, extinde, îmbunătăţeşte,
demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă, are obligaţia de a depune o
declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale în termen de 30
zile de la momentul în care s-au produs acestea. Depunerea peste termenul de 30 zile sau
nedepunerea declaraţiilor de impunere, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă
conform legii.

Dacă încadrarea clădirii în funcţie de zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului
intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează
conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul în care o clădire este înstrăinată, demolată, desfiinţată sau distrusă în cursul unui an
fiscal, impozitul pe tot anul respectiv este datorat de persoana care a deţinut dreptul de proprietate
asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

În cazul persoanelor fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil,
impoziteleşi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate încadrul operaţiunii de
fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde
sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Impozitul pe clădiri este anual si se plateste în două rate egale, până la datele de 31 martieşi
30 septembrie inclusiv.

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului
local, atrage dupa sine majorari de intarziere.
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Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv,
cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 5%.

Impozitul anual pe clădiri, de până la 50 lei (RON) inclusiv se plateşte integral până la
primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri
amplasate pe razaorasului Sulina, suma de 50 lei (RON) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri
nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de
29 februarie 2016.

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri, prevăzute la art. 456 , se aplică
începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la
data de 31 ianuarie 2015şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor
publice locale, până la data de 29 februarie 2016.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR,
JR. Picu Alina


