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Extras 

 din Decizia nr. 46 din data de 11.11.2021 a Camerei de Conturi Bihor cu privire la 

impozitele și taxele locale și veniturile neîncasate pentru serviciul de apă și canalizare 

 

Abateri Măsuri dispuse 

1. Stabilirea în cuantum mai mic 

decât cel legal al impozitului pe clădiri 

datorat de persoanele fizice prin aplicarea 

tarifului construcțiilor fără instalații, cu 

toate că imobilele au fost dotate cu 

instalații. 

Cauzele și împrejurările care au condus la 

apariția erorilor/abaterilor de la legalitate și 

regularitate au fost constatate ca urmare a: 

nedepunerii de către contribuabili a 

declarațiilor fiscale privind  modificările 

intervenite la instalațiile imobilelor, iar 

entitatea verificată nu a stabilit din oficiu, 

înregistrat , urmărit și încasat veniturile din 

impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice. 

Pentru determinarea valorii impozabile a 

clădirilor, stabilită pe baza criteriilor şi 

valorilor prevăzute de art. 457 alin. (2) din 

Codul fiscal, se au în vedere instalaţiile cu care 

este dotată clădirea, respectiv:  

a) se încadrează pentru aplicarea valorilor 

impozabile prezentate în coloana a doua din 

tabel acele clădiri care sunt dotate, cumulativ, 

cu instalaţii de apă, de canalizare, electrice şi 

de încălzire, după cum urmează:  

(i) clădirea se consideră dotată cu instalaţie de 

apă dacă alimentarea cu apă se face prin 

conducte, dintr-un sistem de aducţiune din 

reţele publice sau direct dintr-o sursă naturală - 

puţ, fântână sau izvor - în sistem propriu; 

(ii) clădirea se consideră că are instalaţie de 

canalizare dacă este dotată cu conducte prin 

care apele menajere sunt evacuate în reţeaua 

1. Extinderea verificării modului de 

stabilire a impozitului pe clădiri în funcție 

de instalațiile cu care au fost dotate 

clădirile aflate în proprietatea persoanelor 

fizice, stabilirea diferențelor de impozite 

și a majorărilor de întârziere aferente, 

înregistrarea acestora în evidența contabilă 

și fiscală, luarea măsurilor legale de 

încasare. 
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publică; 

(iii) clădirea se consideră că are instalaţie 

electrică dacă este dotată cu cablaje interioare 

racordate la reţeaua publică sau la o sursă de 

energie electrică - grup electrogen, 

microcentrală, instalaţii eoliene, fotovoltaice 

sau microhidrocentrală; 

(iv) clădirea se consideră că are instalaţie de 

încălzire dacă aceasta se face prin intermediul 

agentului termic - abur sau apă caldă de la 

centrale electrice, centrale termice de cartier, 

termoficare locală sau centrale termice proprii - 

şi îl transmit în sistemul de distribuţie în 

interiorul clădirii, constituit din conducte şi 

radiatoare - calorifere, indiferent de 

combustibilul folosit - gaze, combustibil lichid, 

combustibil solid;  

b) se încadrează pentru aplicarea valorilor 

impozabile prevăzute în coloana a treia din 

tabel acele clădiri care nu se regăsesc în 

explicaţiile de la lit. a), respectiv cele care nu 

au niciuna dintre aceste instalaţii sau au doar 

una, două ori trei dintre ele.  

    30. Menţiunea cu privire la existenţa sau 

inexistenţa instalaţiilor se face prin declaraţia 

contribuabilului. 

    31. În situaţia în care, pe parcursul anului 

fiscal, o clădire încadrată pentru aplicarea 

valorilor impozabile prevăzute în coloana 

"Clădire fără instalaţii de apă, canalizare, 

electricitate sau încălzire (lei/m2)" din tabelul 

de la art. 457 alin. (2) din Codul fiscal face 

obiectul aplicării valorilor impozabile prevăzute 

în coloana a doua, ca efect al dotării cu toate 

cele patru instalaţii, modificarea impozitului pe 

clădiri se face începând cu anul fiscal următor 

celui în care a apărut această situaţie, 

contribuabilul având obligaţia depunerii unei 

noi declaraţii fiscale. În mod similar se 

procedează şi în situaţia în care la clădirea 

dotată cu toate cele patru instalaţii, pe 

parcursul anului fiscal, se elimină din sistemul 

constructiv oricare dintre aceste instalaţii. 

2. Nestabilirea, neînregistrarea și 

neurmărirea încasării veniturilor aferente 

serviciului public de alimentare cu apă și 

canalizare precum și a penalităților de 

3. Identificarea tuturor 

beneficiarilor serviciului public de 

alimentare cu apă și canalizare, stabilirea, 

înregistrarea și urmărirea încasării 

veniturilor aferente acestui serviciu 
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întârziere pentru nerespectarea termenului 

de plată a serviciilor prestate, conform 

Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare și a Legii nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare, 

pct. 3.3., 3.4. și 3.6. din Ordinul M.F.P. nr. 

923/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv 

și a Codului specific de norme profesionale 

pentru persoanele care desfășoară 

activitatea de control financiar preventiv, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

precum și a penalităților de întârziere 

pentru nerespectarea termenului de plată a 

serviciilor prestate. 

 

 


