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FUNCTIONARUL 

PUBLIC 

Inregistrata sub nr. …………. din .... / …..… 20..  
la structura specializata in domeniul amenajării ' 
teritoriului si al urbanismului a auorităŃilor 
administratiei publice locale din raza administrativ-
teritorială unde s-au executat lucrarile 

Documentul prin care s-a incasat la bugetul local taxa 
pentru eliberarea autorizatiei de construire 

Felul: 

Nr.  din 20 

s .s. 

Se depune in termen de 
15 zile de la data expirarii 
termenului de executare 
stabilit prin autorizatia de 
construire, avand drept scop 
regularizarea taxei pentru 
eliberarea acesteia in functie
de valoarea reala a Iucrărilor 
executate 

DECLARAłIA  DE  REGULARIZARE 
Privind alocarea reală a lucrarilor executate în baza autorizaŃiei de construire în cazul  

persoanelor fizice si persoanelor juridice 

A 
Subsemnatul ……………………………………………………………………………..identificat prin actul de identitate
…………..  seria ……nr……… şi codul numeric personal …………………………………………………, in calitate de bencficiar al/  
reprezentant al beneficiarului *) autorizatiei de construire  nr…..….. din………/20… emisă de catre  P r ima ru l  Comune i  

P e r i a m  avand stabilită obligatia de a executa integral lucrările autorizate, inclusiv instalatiile aferente 

acestora pana la data de ………./ 20…..  declar că valoarea reala a lucrarilor este de: …………………………………..lei. 

*) Denumirea persoanei juridice:   …………………………………………………………………… 

Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta că declararea necorespunzatoare adevarului se 
pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 

 ......../ ... ..... 20........ 

L.S.  ………………………… 

(Semnătura   
autografa) 
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*)a. In cazul in care 
valoarea din rd.7 este 
pozitivă, taxa datorata se 
determina in functie de 
valoarea inscrisă la rd.3 
respectiv: valoarea rd.3 x 
1%; 
b. ln cazul in care valoarea 
din rd.7 este negativa, taxa 
datorata se determină in 
functie de valoarea 
inscrisa la rd.6, respectiv: 
valoarea rd.6 x 1% 
c. Pentru clădirile cu 
destinatia de Iocuinta si 
anexele gospodaresti, taxa 

se reduce cu 50%; 
d. In cazul in care prin 
autorizatia de construire s-a 
autorizat executarea de 
lucrari la o clădire 
existenta, iar in urma 
acestora , suprafata 
construita nu s-a 
modificat, regularizarea 
taxei se face numai in 
functie de valoarea 
inscrisa la rd3. 

FISA DE CALCUL 
privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizatiei  de construire 

 

Valoarea lucrarilor declarate de solicitant la emiterea autorizatiei 
dc construire, inscrisă in aceasta                       - lei - ………………………… 

Taxa incasata la eliberarea autorizatiei de construire                  - lei -   …..……………………… 

Valoarea reala a lucrarilor declarată de solicitant, la terminarea 
acestora                                                                                               - lei -   …………………………. 

Suprafata construita desfăşurata a cladirii                             - m2-     ………………………… 

Valoarea impozabilă a clădirii,                                                    - lei/m2 ………………………… 

Valearea impozabilă a clădirii,                                  - lei -     ………………………… 
(rd. 4 x  rd. 5) 

                      + 
Valoarea din rd3 - valoarea din rd.6 =                        -            - lei -     ………………………… 

Taxa datorata de solicitantul - contribuabil ca efect 
al stabilirii valorii impozabile / reale a cladirii *)                           - lei -     ………………………… 
  
  
DIFERENTA DE      1.  incasat de la solicitantul-contribuabil)            - lei -     ………………………… 
 (rd. 8 - rd. 2)            2.  restituit solicitantului-contribuabil, 
CA EFECT AL REGULARIZARII 

L.S. 

FUNCTIONARUL                                                               ……………………………………… 

………/………../20….   PUBLIC     S.S.         (functia, penumele si numele) 

NOTA: 

1. Se Intocmeşte in doua exemplare, din care unul, dupa inscrierea datelor in casetele –B-. –C- si  –D-, se restituie contribuabilului. 

2.  Obligatia de a completa datele din caseta –A- revine contribuabilului.  

3. **)Nu se completează în cazul contribuabililor-persoane juridice. 
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