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Anexa (extras) la HG nr. 1.514/2006 din 25 octombrie 2006
publicată în MOf. nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
versiune: iniţială – niveluri valabile până pe 31 decembrie 2009

anexă abrogată de HG nr. 956/2009 din 19 august 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si 
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010 

Notă juridică: Acest document este un instrument pentru informare. Textul legal este publicat în monitoarele oficiale şi utilizarea informaţiilor din acest document este 
condiţionată de acceptarea integrală a termenilor şi condiţiilor publicate pe CodFiscal.net.

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE în INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCŢII

Art. 258 alin. (2)

Zona 
în 
cadr
ul 
locali
tăţii

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 
- lei/ha**)

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2007 
- lei/ha**)

Nivelurile impozitului, pe ranguri de 
localităţi

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 
localităţi

0 I II III IV V 0 I II III IV V

A 7.404 6.148 5.401 4.681 636 509 7.404 6.148 5.401 4.681 636 509

B 6.148 4.648 3.768 3.180 509 382 6.148 4.648 3.768 3.180 509 382

C 4.648 3.180 2.385 1.511 382 254 4.648 3.180 2.385 1.511 382 254

D 3.180 1.511 1.261 880 249 127 3.180 1.511 1.261 880 249 127

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica sau privată a 
statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori 
în folosinţa, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţa, după caz, in condiţii similare 
impozitului pe teren. 

**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majoră sau diminua, 
după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimala în urma conversiei 
generata de aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat 
la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul ca 1 mp = 0,0001 
ha. 
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