
            
COMUNA CRUSET 
JUDETUL GORJ 
CIF :4956219 
e-mail: primaria_cruset@yahoo.com      Nr..........din........................ 
 
 

DECLARAȚIA 
privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire  

 
 

Subsemnatul.................................................................................................identificat prin actul de identitate .......... 
seria .......nr............................ si CNP............................................, in calitate de beneficiar (reprezentant al beneficiarului*) 
al autorizatiei de construire nr........../..............................emisa de Primarul Comunei Cruset, pentru investitia situata in 
str..................................nr........., tel..............................., avand obligatia de a executa integral lucrarile autorizate, inclusiv 
instalatiile aferente acestora pana la data de............................., declar ca valoarea reala a lucrarilor este de........................lei, 
suprafata construita desfasurata este de ...................mp, conform documentelor justificative. 

Nu am declarat / am declarat inceperea lucrarilor la data de............................... . 
*) Denumirea persoanei juridice:...............................................................................................................................       
 
Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele 
declarate fiind corecte şi complete. 
 
Data:      ……………./…………./20………                                                              Semnatura:…………………………………………. 
                                                                                                                                                         

 
FIȘA DE CALCUL 

privind regularizarea taxei la terminarea lucrarilor de construire 
                                                                                

Nr. 
crt. 

Specificație U.M. Valori 

1 Valoarea lucrărilor declarată de solicitant la emiterea autorizației de 
construire, inscrisa in aceasta   

- lei –  

2 Taxa încasată la eliberarea autorizației de construire (calculată ca 
procent din valoarea de la rd. 1, în funcție de categoria construcției)  

- lei –  

3 Valoarea reală a lucrărilor declarată de solicitant, la terminarea 
acestora  

- lei –  

4 Suprafața construită desfașurată a clădirii (nu se completează pentru 
solicitantul-contribuabil persoană juridică)  

- m2 -  

5 Valoarea impozabilă a clădirii, potrivit prevederilor Codului fiscal și 
HCL   

- lei/m2 -  

6 Valoarea impozabilă a clădirii calculată conform art. 457 din Codul 
fiscal (este în funcție de suprafața construită desfașurată și de coeficienții 
de ajustare: rang/zonă) (pct.4 x pct.5) 

- lei/m2  

7 Valoarea din rd. 6 – valoarea din rd. 3  
(in cazul in care prin autorizația de construire s-a autorizat executarea de 
lucrări la o clădire existentă, iar în urma acestora, suprafața construita nu s-
a modificat, regularizarea taxei se face numai în funcție de valoarea inscrisă 
la rd. 3)  

- lei -  

8 Taxa datorata de solicitantul-contribuabil ca efect al stabilirii valorii 
impozabile/reale a clădirii (calculată ca procent din valoarea de la rd. 6, în 
funcție de categoria construcției)  

- lei -  

9 DIFERENTA DE  
         1. incasat de la solicitantul contribuabil – lei…………………… 
         2. restituit solicitantului-contribuabil – lei……………………… 

- lei -  

              
           Data                     Intocmit, 

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

 
NOTA: 
-se intocmeste in 2 ex 
-Obligatia de a completa datele din casuta A revine contribuabilului 
-Punctele 5 si 6 nu se completeaza in cazul persoanelor juridice  
Se va depune obligatoriu : o copie a declaratie de incepere a lucrarilor, referat semnat de arhitect din care sa reiasa suprafata construita 
desfasurata(defalcata pentru mansarda, pod, subsol, demisol)  
Conf.art.474,al.7,lit.c din L227/2015 actualizat, in cel mult 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructii, solicitantul are obligatia de a 
regulariza taxele si cotele legale.   

A 

B 

Anexa nr. 10 
Model 2016 ITL 064 


