
MUNICIPIUL BOTOŞANI ANEXA nr.2

CONSILIUL LOCAL       la HCL nr.377 din 29.12.2014

VALORILE IMPOZABILE

                                   pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice,

                    pentru anul 2015

Nr. Felul clădirilor şi al altor construcţii Valoarea impozabilă (lei/mp)

crt. impozabile Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, Fără instalaţii de apă, canalizare,

încălzire (condiţii cumulative) electrice, încălzire

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D

1. Clădire:

a) Cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori

din cărămidă arsă sau din orice alte materiale

rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

a.1) care este structurată în blocuri cu mai mult

de 3 niveluri şi 8 apartamente 2,150.50 2,057.00 1,963.50 1,870.00 1,276.50 1,221.00 1,165.50 1,110.00

a.2) care nu este structurată în blocuri cu mai mult 

de 3 niveluri şi 8 apartamente 2,244.00 2,150.50 2,057.00 1,963.50 1,332.00 1,276.50 1,221.00 1,165.50

b)Cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală,

din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte 

materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau

chimic 609.60 584.20 558.80 533.40 381.60 365.70 349.80 333.90

2. Clădire-anexă:

a) Cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori

din cărămidă arsă sau din orice alte materiale

rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 381.60 365.70 349.80 333.90 343.20 328.90 314.60 300.30

b)Cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală,

din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte 

materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau

chimic 228.00 218.50 209.00 199.50 151.20 144.90 138.60 132.30
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NOTĂ

 

         1. Pentru încăperile de la aceeaşi adresă amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, valoarea impozabilă 

             reprezintă 75% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri.

         2. Pentru încăperile de la aceeaşi adresă amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, 

             valoarea impozabilă reprezintă 50% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri.

         3. Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior,

            asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.

         4. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

                          a) pentru clădirile cu vechime de peste 50 de ani, construite înainte de 1 ianuarie 1965, reducere 20%;

                          b) pentru clădirile care au o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv,respectiv sunt construite între 1 ianuarie 1965

                              şi 1 ianuarie 1985, reducere 10%.

         5. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de mp, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu 

             câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

          CONSILIER, Nica Tereza  SECRETAR, Ioan Apostu
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