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TABLOUL
CUPRINZAND VALORILE IMPOYABILE,IMPOZITELE SI TAXELE LOCLE ,ALTE TAXE ASIMILATE
ACESTORA,PRECUM SI AMENZILE APLICABILE INCE[PAND CU ANUL 2015

CAPITOLUL II

IMPOZITUL SI TAXA PE CLÃDIRI

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pãtrat de suprafaţa construitã desfãşuratã la clãdiri şi alte construcţii
aparţinând persoanelor fizice
Art.251 - alin.3
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2015
Felul clãdirilor şi al altor
Construcţii impozabile

Valoarea impozabilã
- lei/mp Cu instalaţii de apã,canalizare,
electrice,încãlz. (cond.cumulative)

1

2

3

4

5

6

Clãdiri:
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
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
Clădire-anexă 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
Clădire-anexă 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
In cazul contribuabilului care
detine la aceeasi adresa
incaperi amplasate la subsol ,la
demisol , mansarda ,utilizate ca
locuinta , in oricare dintre tipurile
de cladiri prevazute mai sus
In cazul contribuabilului care
detine la aceeasi adresa
incaperi amplasate la subsol ,la
demisol , mansarda ,utilizate in
alte scopuri decat cel de
locuinta , in oricare dintre tipurile
de cladiri prevazute mai sus

Fãrã instalaţii de apã,canal.
electrice, încãlzire

935

555

254

159

159

143

95

63

75% din suma care s-ar aplica
cladirii

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

50% din suma care s-ar aplica
cladirii

50% din suma care s-ar
aplica cladirii

1

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ – teritoriale ,
concesionate , inchiriate , date in administrare ori in folosinta , dupa caz , persoanelor juridice se
stabileste taxa pe cladiri , care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor , locatorilor, titlularului
dreptului de administrare sau folosinta , dupa caz , in conditii similare impozitului pe cladiri .
ART.252 – Majorarea imozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri :
Art.252.- (1) Persoanele fizice care au în proprietate doua sau mai multe clădiri datoreză un impozit pe
clădiri, majorat dupa cum urmează :
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
- (2) Nu intra sub incidenţa alin (1) persoanele fizice care deţin in proprietate clădiri
dobandite prin succesiune legală.
- (3) In cazul deţinerii a doua sau mai multe clădiri în afara celei de domiciliu,
impozitul majorat se determină în
funcţie de ordinea in care proprietăţile au fost dobandite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă
calitatea de proprietar.
- ( 4) Persoanele fizice prevăzute la alin (1) au obligaţia să depună o declaraţie
speciala la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţei publice locale in raza carora
îşi au domiciliu, precum şi la cele in raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul
declaraţiei speciale va fi cel prevazut prin normele metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului “
CAPITOLUL III IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

Art.258 alin.2
Zona în cadrul
Localitãţii
A

IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN
-Terenuri cu construcţiiNIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2015 (lei/ha)
Nivelurile impozitului pe ranguri de localitãţi
Rang IV - sat reşedinţã
Rang V - sat aparţinãtor
889
711
IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN

Art.258 alin.4
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Categoria de folosinţã

Arabil
Pãşune
Fâneţe
Vii
Livezi
Pãduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestierã
Terenuri cu ape

Zona I
Lei/ha
Zona A
28
21
21
46
53
28
15

Art. 256. alin (3) – Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor
administrativ- teritoriale concesionate, închiriate, date in administrare sau in folosinţa, se stabileşte
taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscala a concesionarilor, locatorilor, titularilor dreptului de
administrare sau folosinţa, după caz in condiţii similare impozitului pe teren.
In cazul unui teren amplasat in intravilan, înregistrat in registrul agricol la alta categorie de
folosinţa decât cea de terenuri cu construcţii , impozitul pe teren se stabileşte prin inmultirea suprafeţei
terenului , exprimata in hectare cu suma prevăzuta in alin 4 , iar acest rezultat se inmulteste cu
coeficientul de corecţie corespunzător zonei .
IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN
Art.258 alin.6
Nr.
Crt.
1.

Categoria de folosinţă

Teren cu construcţii

Zona A
Lei/ha
31
2

