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Se depune în termen de 15
zile de la data expirării
termenului de executare
stabilit prin autorizaţia de
construire, având drept
scop, regularizarea taxei
pentru eliberarea acesteia
în funcţie de valoarea
reală a lucrărilorexecutate

Înregistrată sub nr._____________din___/____/20__
La structura specializată în domeniul amenajării
teritoriului şi al urbanismului a autorităţilor
administraţiei publice locale din raza administrativteritorială unde s-au executat lucrările
FUNCŢIONARUL
PUBLIC

s.s.

Documentul prin care s-a încasat la bugetul local
taxa pentru eliberarea autorizaîiei de construire
Felul:
Nr.

din

20

DECLARAŢIA
Privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire în cazul persoanelor
fizice şi persoanelor juridice, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele
locale, republicată
A

Subsemnatul_________________________________________________________identificat prin actul de identitate_________________________
Seria________nr. ______________________ şi codul numeric personal
, în calitate de beneficiar al/reprezentant al
beneficiarului*) autorizaţiei de construire nr._______ din_______/____________20_____ emisă de către primarul comunei /oraşului/municipiului
__________________________________/sectorul______al municipiului Bucureşti/primarul general al municipiului Bucureşti/preşedintele
Consiliului Judeţean_________________________, având stabilită obligaţia de a executa integral lucrările autorizate, inclusiv instalaîiile aferente
acestora până la data de________________20____, declar că valoarea reală a lucrărilor este de

lei.

*) Denumirea persoanei juridice:
Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului
Se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind complete şi corecte.
L.S.____________________________________________
( Semnătura autografă )

_____________ / _______________/20_______

FIŞA DE CALCUL

D

privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire

1

Valoarea lucrărilor declarată de solicitant

de construire, înscrisă în aceasta
2 Taxa încasată la eliberarea autorizaţiei

la emiterea autorizaţiei
- lei -

de construire

- lei -

3

Valoarea reală a lucrărilor declarată de solicitant la terminarea
acestora
- lei -

4

Suprafaţa construită desfăşurată a clădirii

5

Valoarea impozabilă a clădirii, potrivit anexei nr. 1 din Ordonanţă
- lei/mp -

6

Valoarea impozabilă a clădirii,
(rd.4 x rd.5)

7

Valoarea din rd.3 – Valoarea din rd.6 =

*)a.În cazul în care valoarea
din rd.7 este pozitivă, taxa
datorată se determină în
funcţie de valoarea înscrisă
la rd.3 respectiv:
valoarea rd.3 x 1%

- mp -

- lei -

+

- lei -

b.În cazul în care valoarea
din rd.7 este negativă, taxa
datorată se determină în
funcţie de valoarea înscrisă
la rd.6, respectiv:
valoarea rd.6 x 1/

**)

c.Pentru clădirile cu
destinaţia de locuinţă şi
anexele gospodăreşti, taxa
se reduce cu 50%

**)

**)

**)

8
9

Taxa datorată de solicitant ul – contribuabil ca efect
al stabilirii valorii impoyabile / reale a clădirii *)
încasat de la solicitantul-contribuabil
1
DIFERENŢA DE
- lei 2
(rd.8-rd.2)
restituit solicitantului-contribuabil CA EFECT AL REGULARIZĂRII

_________ / _______ / 20_____

NOTA:

L.S.

FUNCŢIONARUL
PUBLIC

d.În cazul în care prin
autorizaţia de construire s-a
autorizat executarea de
lucrări la o clădire existentă,
Iar în urma acestora,
suprafaţa construită nu s-a
modificat, regularizarea
taxei se face numai în
funcţie de valoarea înscrisă
la rd.3

(funcţia-prenumele şi numele)
S.S.

1. Se întocmeşte în două exemplare, din care unul, după înscrierea datelor în casetele “B”, “C” şi “D”, se restituie contribuabilului.
2. Obligaţia de a completa datele din caseta “A” revine contribuabilului.
**) Nu se completează în cazul contribuabililor-persoane juridice.

C

