
 

  

 

 

 

 

 

Subsemnatul ......................................................................, identificat prin actul de identitate seria.........., nr. ................................. şi codul numeric 

personal .............................................................,domiciliat în ROMANIA / ............................, judeţul ............................, codul poştal ....................., 

municipiul/oraşul/comuna ..............................satul/sectorul .................................., str. ........................................., nr............, bl. ..........., sc........., et........, 

ap........., declar ca începând cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din aceeasi data am dobândit o clădire situată în oraşul Gaesti str. 

……….........................................., nr............, bl. ..........., sc........., et........, ap........., având următoarele caracteristici: 
 

Clădirea are .... etaje, ..... apartamente, este construită în anul ..... şi construcţiile anexe sunt construite în anul ....., iar suprafaţa construită la sol a clădirilor este de ................. m
2
. 

Declar ca deţin/nu deţin alte clădiri cu destinaţia de locuinţă în afara celei de la adresa de domiciliu, drept pentru care depun/nu depun declaraţia specială de impunere. 

Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe clădire în cotă de ........., în calitate de ................................ conform documentelor anexate ................................................. .............. 

Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 

Nota: 

Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale inclusiv a balcoanelor, logiilor şi a celor situate la subsol. 

În cazul în care clădirea nu poate fi efectiv măsurată pe conturul exterior, suprafaţa construită desfăşurată se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu coeficientul de 

transformare de 1,2. 
 

Specificaţii 

Clădiri 

Construcţii anexe situate in 

afara corpului principal al  

clădirii 

Locuinţe 

situate la 

subsol, 

demisol sau 

la mansarda 

Spatii cu altă 

destinaţie 

situate in 

subsolul sau 

demisolul 

clădirilor 

 

*) In aceasta casetă completează funcţionarul 

public din compartimentul de specialitate al 

autorităţilor administraţiei publice locale. 
 

Rangul localităţii/zona în 

care se afla situata clădirea 

INTRAVILAN: 

A, B, C, D 

EXTRAVILAN: 

I, a II-a, a III-a, a IV-a 

Rangul: 

................................................. 

Zona: 

Cu pereţi sau cadre 

din beton armat, din 

cărămidă arsă, piatră 

naturală sau din  

alte materiale 

Cu pereţi din lemn, 

cărămidă nearsă, 

vălătuci, paiantă sau 

alte materiale 

asemănătoare 

Cu pereţi din cărămidă 

arsă, piatră, beton 

 sau din  

alte materiale 

Cu pereţi din lemn, 

cărămidă nearsă, 

vălătuci, paiantă, etc. 

Condiţiile de dotare cu instalaţii 

 de apă canalizare, electrice, 

 încălzire trebuie să fie 

îndeplinite cumulativ 

Cu 

instalaţii 

de apă 

canalizare 

electrice 

încălzire 

Fără 

instalaţii 

de apă 

canalizare 

electrice 

încălzire 

Cu 

instalaţi 

de apă 

canalizare 

electrice 

încălzire 

Fără 

instalaţii 

de apă 

canalizare 

electrice 

încălzire 

Cu 

instalaţii 

de apă 

canalizare 

electrice 

încălzire 

Fără 

instalaţii 

de apă 

canalizare 

electrice 

încălzire 

Cu 

instalaţii 

de apă 

canalizare 

electrice 

încălzire 

Fără 

instalaţii 

de apă 

canalizare 

electrice 

încălzire 

Cu 

instalaţii 

de apă 

canalizare 

electrice 

încălzire 

Fără 

instalaţii 

de apă 

canalizare 

electrice 

încălzire 

Cu 

instalaţii 

de apă 

canalizare 

electrice 

încălzire 

Fără 

instalaţii 

de apă 

canalizare 

electrice 

încălzire 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ordinea numerică a clădirii 

cu destinaţia de locuinţă în  

funcţie de data dobândirii 

...................................................... 

Suprafaţa utila (m
2
)             

Suprafaţa construita 

Desfăşurată (m
2
) 

            

 

 

    Data ............................................     Numele şi prenumele .................................................................      Semnătura olografă.......................................... 

Nr:……….../…………....2015 
Contribuabilul are inregistrata cladirea in REGISTRUL 

AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., 

POZITIA NR.................. si figureaza la NR. DE ROL 

NOMINAL  UNIC............................... 

DECLARAŢIE FISCALĂ 

 

pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul 

Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

Anexa nr.1 

Model 2006 ITL – 001 


