ANEXA NR. 1
la Hotărârea nr. 27/30.11.2011
a Consiliului local al comunei Cetate
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată* la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Tipul clădirii***

0
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

Valoarea impozabilă
- lei/mp/an Nivelurile propuse conform
Nivelurile propuse conform
H.G.R. nr. 956/2009
H.G.R. nr. 956/2009
pentru anul 2011
pentru anul 2012
Cu instalaţii de Fără instalaţii Cu instalaţii
Fără instalaţii
apă, canalizare,
de apă,
de apă,
de apă,
electrice şi
canalizare, canalizare,
canalizare,
încălzire
electrice şi electrice şi
electrice şi
(condiţii
încălzire
încălzire
încălzire
cumulative)**
(condiţii
cumulative)**
3
4
5
6
806

478

806

478

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

219

137

219

137

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 termic şi/sau chimic

137

123

137

123

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

82

54

82

54

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

75% din suma care s-ar aplica
clădirii

75% din suma care s-ar aplica
clădirii

50% din suma care s-ar aplica
clădirii

50% din suma care s-ar aplica
clădirii

* Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică
coeficientul de transformare de 1,20.
** În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor utiliza valorile impozabile, în lei/mp, înscrise în coloanele 2, respectiv 4.
*** În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai sus
valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.
NOTĂ:
1. Pentru determinarea valorii impozabile, pe ranguri de localităţi şi zone în cadrul acestora, la nivelurile menţionate în prezenta anexă se vor aplica următorii
coeficienţi de corecţie pozitivă:
Zona din cadrul localităţii
A

Rangul localităţii
IV
1,10

V
1,05

2. Zona A din prezenta anexă corespunde anexei 2;
3. Valoarea impozabilă se reduce se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
4. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma
aplicării prevederilor alin. (1) - (7), se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.
5.
In cazul contribuabililor persoane fizice care detin mai multe caladiri cu destinatie de locuinta, altele decat cele inchiriate, impozitul pe

cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:
a) cu 15 % pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 50 % pentru cea de-a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 75 % pentru cea de-a treia cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;
d) cu 100 % pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu;
5.1. Nu intră sub incidenţa pct.5 persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.

