
INFORMARE 

Stimati locuitori, 

Vă facem cunoscut că începând cu exercițiul fiscal următor (2022-2023), în vederea alinierii/încadrării 

corecte din punct de vedere fiscal al calcului impozitului aferente bunurilor imobile – clădiri rezidențiale, 

conform prevederilor Legii nr. 227/2015, vom iniția o campanie de verificare şi acolo unde este cazul, 

Compartimentul Taxe si Impozite va propune şi respectiv va face modificările care se impun.  

 În mod concret, vor fi avute în vedere verificarea îndeplinirii prevederilor art. 457 - 460 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu privire la modul de calcul al impozitului pe clădiri, sens în care sunt 

susceptibile de a suferi modificări rolurile fiscale ce conțin matricole clădiri care nu sunt impuse corect. 

Astfel, de exemplu, în măsura în care  imobilul beneficiază de instalații de apă, canalizare, electricitate și 

încălzire,  contribuabilul are obligația să înscrie această mențiune în declarația de impunere a imobilului, 

în caz contrar aceste modificări se vor face din oficiu, unde va fi cazul. 

 În acest sens, ÎN PERIOADA 01.06.2021 - 01.12.2021, INVITĂM PERSOANELE FIZICE/JURIDICE 

PROPRIETARE DE IMOBILE-CLĂDIRI, CU DESTINAȚIE REZIDENȚIALĂ PE RAZA UAT NICOLAE BALCESCU,  SĂ 

SE INFORMEZE, RESPECTIV SĂ ÎȘI RECTIFICE (DACĂ ESTE CAZUL) DECLARAȚIA DE IMPUNERE CU PRIVIRE 

LA CLĂDIRILE REZIDENȚIALE PE CARE LE DEȚIN ÎN PROPRIETATE, în funcție de situația de fapt a fiecăruia, 

corespunzător prevederilor art. 457 din Legea nr. 227/2015. 

Subliniem faptul că această acțiune demarată de către Primăria Comunei Nicolae Balcescu, prin 

Compartimentul Impozite si Taxe nu are în vedere o modificare a impozitării, ci strict încadrarea corectă 

conform legislației fiscale în vigoare, pentru toți proprietarii de imobile-clădiri rezidențiale (case, 

apartamente, etc.) de pe raza UAT Nicolae balcescu. 

Pentru a veni in sprijinul contribuabililor şi pentru corecta informare în vederea implementării acestor 

măsuri descrise mai sus, vă stăm la dispoziție prin Compartimentul Impozite si Taxe, aflat în sediul 

Primăriei Comunei Nicolae Balcescu din str. Carol I, nr. 26 sau la tel. 0241257016, e-mail: 

relatii_public@primaria-nbalcescu.ro. 


