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RAPORT DE SPECIALITATE

Priveşte: aprobarea unor impozite şi taxe  locale pentru anul fiscal 2023

1.Consideraţii de ordin economic:

La data de 15.07.2022 a fost publicata Ordonanţa nr. 16 din 15 iulie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor 
acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale in Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022.
Prin acest act normativ se aduc modificari Codului fiscal, astfel:

A) Se modifica modul de calcul al valorii impozabile pentru cladiri rezidentiale si 
nerezidentiale.
“Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii 
clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren 
acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la 
valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate 
de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România”, asa cum este precizat in 
ordonanta.

Cotele de impozitare sunt stabilite de catre autoritatea centrala numai ca limita minima,
lasand posibilitatea autoritatilor locale sa aditioneze aceste cote in functie de criteria 
economice, sociale, geografice, urbanistice, precum si de necesitatiile bugetare locale. Astfel, 
la cladirile rezidentiale cota de impozitare este de minimum 0,1 % asupra valorii imozabile, 
iar la cladirile nerezidentiale cota de impozitare este de minimum 0,5% asupra valorii 
impozabile.

Pentru determinarea valorii clădirii se vor utiliza valorile cuprinse în Studiile de piaţă
referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate 
de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, aferente anului anterior celui de 
referinţă.

1. Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale 
Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă – aferente, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cotei de 0,1% asupra valorii clădirii. 
Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a 

clădiriloranexă, dupa caz, și a valorii suprafețelor de teren acoperite de aceste clădiri, 
cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare 
din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

In situația în care, valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, din 
studiile de piață administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România sunt mai 
mici decât valorile impozabile determinate conform prevederilor legale, în vigoare la data de 
31 decembrie 2022, impozitul pe cladiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra 



valorii impozabile determinate conform prevederilor legale, in vigoare la data de 31 
decembrie 2022.

Referitor la calculul valorii impozabile pentru cladirile detinute de personae fizice si 
juridice, amplasate in blocurile de locuinte, unul din criteriile existente in Studiile de Piata 
referitoare la valorile orientative privind proprietatile imobiliare din Romania, este numarul 
de camere din care este alcatuit un imobil. 

Precizam ca in Studiile de Piata referitoare la valorile orientative privind proprietatile 
imobiliare din Romania fiecare camera are un correspondent denumit “confort”, criteriu care 
nu se regaseste in modul actual de calcul al impozitului. Nu este posibila identificarea 
numarului de camera pentru apartamentele pe care le avem in evidentele fiscale. Exista 
prevederi clare privind  numai suprafetele utile si modul de transformare al acestora in 
sprafete construite pentru intregul apartament.

In acest sens, avand in vedere Nota 1“Incadrarea apartamentelor in limitele de confort 
“, conform D.L.nr.61/1990, din Capitolul Corectii din ‘Studiul de Piata pentru anul 2022 
privind valorile minime imobiliare in Judetul Teleorman-extras Municipiul Alexandria”, s-a 
realizat o medie a suprafetelor corespunzatoare unitatii locative incepand de la o camera pana 
la 5 camere, astfel:

CONFORT 1 camera 2 camere 3 camere 4 camere
SPORIT Su ≥ 37 mp Su ≥ 55 mp Su ≥ 78 mp Su ≥ 100 mp

I 30mp≤ Su<37mp 50mp≤ Su<55mp 65mp≤ Su<78mp 80mp≤ Su<100mp

II 23mp≤ Su<30mp 36mp≤ Su<50mp 48mp≤ Su<65mp 60mp≤ Su<80mp

III Su<23mp Su<36mp Su<48mp Su<60mp

In Nota 2 din Capitolul Corectii din ‘Studiul de Piata pentru anul 2022 privind valorile 
minime imobiliare in Judetul Teleorman-extras Municipiul Alexandria”este facuta diferenta 
intre etaj intermediar si etaj superior, conform tabelului de mai jos:

P+4 P+6 P+8 P+10
Etaj intermediar 1-2 1-3 1-4 1-4
Etaj superior 3 4-5 5-7 5-9

2 Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale 
Pentru clădirile nerezidențiale și clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de 0,5% asupra valorii clădirii. 
Pentru clădirile utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii.
Valoarea clădirii, exprimata in lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a 

clădirilor anexă, după caz, și a valorii suprafețelor de teren acoperite de aceste clădiri, 
cuprinse în studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare 
din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

In situația în care, valoarea din studiile de piață administrate de Uniunea Națională a 
Notarilor Publici din România este mai mică decât ultima valoare înregistrată în baza de date 
a organului fiscal local la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin 



aplicarea cotei de 0,5 % asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal 
local, la data de 31 decembrie 2022.
3. Calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spații cu destinație rezidențială și 
spații cu destinație nerezidențială

Pentru cladirile care au în componenta atât spații cu destinație rezidentială, cât și spații cu 
destinație nerezidențială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcție de destinația 
suprafețelor cu o pondere mai mare de 50% și se calculează prin aplicarea cotei 
corespunzătoare destinației majoritare, asupra valorii întregii cladiri. 

In cazul acestor clădiri, contribuabilii au obligația de a declara la organul fiscal local, în 
vederea stabilirii destinației finale a clădirii, suprafața folosită în scop nerezidențial, însoțită 
de documente doveditoare, cu excepția celor aflați în evidența fiscala a unității administrativ-
teritoriale. Declararea la organul fiscal local, se face în termen de 30 de zile de la data 
oricăror modificări privind suprafațele nerezidențiale. 

In situația în care, contribuabilii nu declară la organul fiscal local suprafața folosită în 
scop nerezidențial, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare 
clădirilor nerezidențiale asupra valorii întregii clădiri aflate în evidențele organului fiscal 
local.

4. Reguli privind calculul impozitului/taxei pe cladiri 
Pentru determinarea valorii clădirii și a terenului acoperit de aceasta pentru anul de 

referință se vor utiliza valorile cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative 
privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor 
Publici din România, aferente anterior celui de referință. 

In cazul în care, în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile 
imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, 
valoarea este exprimată în euro/mp, valoarea clădirii se calculează prin înmulțirea suprafeței 
construite desfasurate exprimate în metri patrăți, cu valoarea pe metru pătrat, cuprinsă în 
aceste studii. In cazul în care, valorile sunt exprimate în euro, se va utiliza cursul de schimb 
al monedei euro, la data de 31 decembrie a anului anterior celui de referință.

Suprafața construită desfașurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor 
secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la 
subsol sau mansardă, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor și 
teraselor neacoperite. 

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul 
exterior, atunci suprafața construită desfașurată a clădirii se determină prin înmulțirea 
suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 

Se va efectua reîncadrarea clădirilor care cuprind atât suprafețe rezidențiale, cât și 
suprafețe nerezidențiale, în categoria clădirilor rezidențiale sau nerezidențiale, în baza 
informațiilor pe care le deține organul fiscal și a situației existente la 31 decembrie a anului 
anterior celui de referință. 

In cazul în 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 recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă 
care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru 



asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de 
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum și, după caz, alte 
lucrări de intervenție pentru menținerea, pe intreaga durată de exploatare a clădirii, a 
celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând în principal, 
creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și funcționale a clădirii. 
Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare 
majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii 
executării lucrărilor.

B)Se modifica modul de calcul al impozitului pe terenurile din intravilan, înregistrat în 
registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, si a celor amplasate în 
extravilan. Impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin scaderea suprafeţele de teren acoperite 
de clădiri.

C) Organul fiscal este obligat sa instinteze toti contribuabilii asupra noilor impozite
conform pct.110 din O.G.nr.16/2022, astfel: “Organele fiscale locale întocmesc şi 
transmit contribuabililor comunicări referitoare la valoarea clădirilor şi a 
terenurilor acoperite de acestea, precum şi impozitul aferent acestora, 
calculate în baza valorilor cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la 
valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate 
de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România”.

Organul fiscal trebuie sa întocmeasca și sa transmita contribuabililor comunicări 
referitoare la valoarea clădirilor și a terenurilor acoperite de acestea, precum și impozitul 
aferent acestora, calculate în baza valorilor cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile 
orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a 
Notarilor Publici din România. 

In situația în care, contribuabilii nu răspund organului fiscal local în termen de 30 de 
zile de la primirea comunicării, se consideră acceptare tacită a datelor înscrise in comunicare.

Propunem urmatoarele cote de impozitare pentru cladirile rezidentiale şi
nerezidentiale, astfel:

1.Cota de impozitare pentru cladirile cu destinatie rezidentiala de - 0,1% 
asupra valorii cladirii.

2. Cota de impozitare pentru cladirile cu destinatie nerezidentiala de - 0,5% 
asupra valorii cladirii.

Prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal s-au stabilit nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile in anul 2023.

Potrivit art.491 alin.1) si (1^1) din Legea nr.227/2015 “ În cazul oricărui impozit sau 
oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza 
unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, 
de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată 
pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei, cu excepţia impozitului/taxei pe clădiri care se actualizează anual 



în baza valorilor clădirilor şi terenurilor acoperite de acestea, cuprinse în Studiile de piaţă 
referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate 
de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România."
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la 
art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în 
vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii 
Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la 
vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a 
monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de 
aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică 
pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei.”

Conform datelor publicate, atât pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, cât şi pe 
site-ul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice şi Administrative, rata inflaţiei pentru 
anul 2021 a fost de 5,1 % .Prin urmare, întrucat rata inflaţaiei pentru anul 2021 are o valoare 
pozitiva se impune indexarea pentru anul 2023, a impozitelor și taxelor locale, care constau
într-o anumită sumă în lei, sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, prevăzute 
la Titlul IX din Legea nr.227/2015.

La sfarşitul anului 2022, se va iniţia un nou proiect de hotarâre prin care se vor stabili 
şi alte taxe locale pentru anul fiscal 2023.

Prin Ordonanţa nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-
fiscale, s-a introdus art. 495^3 in care se precizeaza ca “pentru anul 2023, consiliile locale 
adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale, în termen de 60 de zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod."

2.Consideraţii de ordin juridic:

v Ordonanţa nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-
fiscale Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;

v Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare ;

v H.G. nr.1/2016 –pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului 
Fiscal, cu modificările şi completările ulteriore ;

v Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare

v Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

v Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;



v Hotărarea Consiliului Local nr. 14/2008 şi nr.412/2019 privind încadrarea
terenurilor din municipiul Alexandria, judetul Teleorman, pe zone pentru plata impozitului pe 
teren;

v O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi 
completările ulterioare;

v Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare .

În temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, pentru asigurarea veniturilor proprii ale bugetului local al municipiului 
Alexandria in anul 2023, în scopul finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte şi 
ţinand cont de condiţiile locale specifice zonei, pe de alta parte şi în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere că cele ce au fost mentionate sunt legale, se impune elaborarea 
unui proiect de hotărâre privind stabilirea unor impozite şi taxe locale pentru anul fiscal 
2023, care sa fie supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului 
Alexandria.

Având în vedere cele de mai sus, propunem Consiliului Local pentru anul 2023,
urmatoarele:

- Aprobarea cotei de impozitare pentru cladirile cu destinatie rezidentiala de - 0,1% asupra 
valorii cladirii si a cotei de impozitare pentru cladirile cu destinatie nerezidentiala de - 0,5% 
asupra valorii cladirii, aplicabile in anul fiscal 2023, care sunt prezentate în Anexa la 
proiectul de hotărare ;

- Aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, a unor impozite şi taxe locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile in anul fiscal 2023, care sunt prezentate în 
Anexa la proiectul de hotărare ;

- Acordarea bonificaţiei de 10% contribuabililor persoane fizice şi juridice, pentru plata cu 
anticipaţie pana la 31 martie 2023, a impozitului pe cladiri/taxei pe clădiri, datorat/e pentru 
întregul an, a impozitului pe teren/ taxei pe teren, datorat/e pentru întregul an şi a impozitului 
pe mijloacele de transport datorat pentru întregul an.
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