
 

1. Impozitul pe cladiri este anual si se datoreaza de catre contribuabili pentru cladirile aflate 

in proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate si de destinatia acestora. 

2. Impozitul pe cladiri pentru persoanele fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% 

asupra valorii impozabile a cladirii determinata potrivit urmatoarelor criterii si norme de 

evaluare : 

  

Nr. Felul cladirii si altor  Taxa conf.    Sutesti ( rangul IV) ___M. Kogalniceanu  

Crt. Constructii impozabile Cod Fiscal-lei-        Coeficienti de corectie aplicati pe zone   

                   A B C D A B C

 D 

      1,10 1,05 1,00 0,95 1,05 1,00 0,95  

1. CLADIRI  

A. Cu cadre din beton armat sau 

cu  pereti exteriori din caramida 

arsa sau din orice alte materiale  478 

rezultate in urma unui tratament  

termic si/sau chimic         

B.  Cu pereti exteriori din lemn, 

din piatra naturala, din caramida   137 

nearsa, din valatuci sau din orice   

alte materiale nesupuse unui  

tratament termic si/sau chimic   

 

2.CLADIRI -  ANEXE    
C. Cu cadre din beton armat sau 

cu pereti exteriori din caramida 

arsa sau din orice alte materiale  123 

rezultate in urma unui tratament 

termic si/sau chimic 

D. cu pereti exteriori din lemn. Din 

piatra naturala, din caramida nearsa, 

din valatuci sau din orice alte materiale 54 

nesupuse unui tratament termic si/sau 

chimic    

Pentru persoanele fizice valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost 

realizate, dupa cum urmeaza : 

a) inainte de anul 1958 inclusiv, reducere de 20% 

b) intre anii 1959-1979 inclusiv, reducere de 10% .  

In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 m.p. , 

valoarea impozabila a acesteia, determinata in urma aplicarii prevederilor alineatelor de mai 

sus, se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia . 

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale, 

concesionate, inchiriate, date in administrare ori folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se 

stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, 

titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare 

impozitului pe cladiri. 

 


