
ANEXA 

la Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2021 
privind MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL nr. 52/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a 

taxelor speciale, pe anul 2021 

 
 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 
 

 

Art. 457 alin. (1) clădiri 
rezidenţiale şi clădirile-anexă, 
aflate în proprietatea persoanelor 
fizice 

 
COTELE STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL  

 
COTA INDEXATA CU INFLATIA  
PENTRU ANUL 2019 (1,3%) SI 
INFLATIA PENTRU ANUL 2020 
(4.6%) SI INFLATIA PENTRU 
ANUL 2021 (3.8%) 

 
COTA STABILITA DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2021 

0,08% - 0,2% 0.08% - 0,2% 0.2% 

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                      
- lei/m² - 

 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL  

VALORILE  INDEXATE CU 
INFLATIA  PENTRU ANUL 2019 

(1,3%)  INFLATIA PENTRU 
ANUL 2020 (4.6%)   SI 

INFLATIA PENTRU ANUL 2021 
(3.8%) 

VALORILE  STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2021 majorat cu 12.3% 
fata de valorile indexate cu 

inflatia aferenta anilor 
2019,2020 si 2021 

Valoarea impozabilă 
Valoarea impozabilă 

conform indexarii  aplicate  
Valoarea impozabilă  

 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații 
de apă, 

canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 

Cu instalații de 
apă, 

canalizare, 
electrice și 
încălzire 
(condiții 

cumulative) 

Fără instalații 
de apă, 

canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 

Cu instalații de 
apă, 

canalizare, 
electrice și 
încălzire 
(condiții 

cumulative) 

Fără instalații 
de apă, 

canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat 
sau cu pereți exteriori din cărămidă 
arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament 
termic și/sau chimic 

 
1.000 

 
600 

 
1100 

 
660 

 
1235 

 
741 



B. Clădiri cu pereți exteriori din 
lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau 
din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic și/sau chimic  

 
300 

 
200 

 
330 

 
220 

 

 
371 

 
247 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton 
armat sau cu pereți exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui 
tratament termic și/sau chimic   

 
200 

 
175 

 
220 

 
192 

 

 
247 

 
216 

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

 
125 

 
75 

 
138 

 
82 

 
155 

 
92 

  
COTELE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL  

 
COTA STABILITĂ DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2021 

Art. 458 alin. (1) clădiri 
nerezidenţiale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice           

 
0,2% - 1,3% 

 
0,2% 

 

Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice (Legea 227/2015, art. 458, alin. (1), lit. a), b) și c ) 

Cota impozitului pe clădiri pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice, se stabileşte la 0.2 % asupra valorii 
clădirii calculată conform art. 458 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 296/2020, valoare 
care poate fi: 

a) Valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință,  depus la 
organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință. În situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de 
plată din anul de referință, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următo r. 

b) Valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință; 
c) Valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în u ltimii 5 ani anteriori 

anului de referință. În situația în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului 
fiscal. 

           Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
          În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform unui raport de evaluare, conform valorii finale a lucrărilor de construcții sau 
conform valorii din actul de transfer al dreptului de proprietate, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile 
determinate conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
 



Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice (Legea 227/2015, art.459, alin.(1), (2) și (3) 
    
  (1) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea : 
         a) impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art. 457 din Legea nr. 227/2015; 
         b) impozitului determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, indicată prin declarație pe propria răspundere, și  cu condiția ca 
cheltuielile cu utilitățile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, prin aplicarea cotei stabilite conform 
art.458 asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 
alin. (1).  
   (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nici o activitate economică, impozitul se 
calculează conform art. 457. 
   (3) În cazul clădirilor cu destinație mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafața folosită în scop nerezidențial, potrivit alin. (1) lit. 
b), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.  
Art. 460 alin. (1) clădirile 
rezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice                       

 
0,08% - 0,2% 

 
0.08% - 0,2% 

 
0,2% 

Art. 460 alin. (2)   clădirile 
nerezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice                           

 
0,2% - 1,3% 

 
1,3% 

 
1.3% 

Art. 462 alin. (2)    BONIFICAȚIE                     0% - 10% 10% 10% 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
CSERGŐ DÉNES 

 
 
CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești,  
BESENYEI-MOLNÁR ANDREA-BEÁTA 
 
 


