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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.

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţa construită desfaşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

NIVELURILE
INDEXATE PENTRU
ANUL 2006

NIVELURILE
INDEXATE PENTRU
ANUL 2007

Valoarea impozabilă
– lei/mp -

Valoarea impozabilă
– lei/mp -

Cu instalaţii de
apa, canalizare,
electrice şi
încălzire
(condiţii
cumulative)

0

Fără instalaţii
de apă,
canalizare,
electricitate
sau încălzire

Cu instalaţii de
apa, canalizare,
electrice şi
încălzire
(condiţii
cumulative)

Fără instalaţii
de apă,
canalizare,
electricitate
sau încălzire

1

2

3

4

1. Clădiri cu pereţi sau cadre din beton armat, din
cărămida arsa, piatra naturala sau alte materiale
asemanatoare

669

397

x

x

2. Clădiri cu pereţi din lemn, caramida nearsa, paianta,
valatuci, sipci sau alte materiale asemănătoare

182

114

x

x

3. Construcţii anexe corpului principal al unei clădiri,
având pereţii din beton, cărămida arsa, piatra sau alte
materiale asemănătoare

114

102

x

x

4. Construcţii anexe corpului principal al unei clădiri,
având pereţii din lemn, cărămida nearsa, valatuci, sipci
sau alte materiale asemănătoare

68

45

x

x

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămida arsa sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic

x

x

669

397

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatra
naturala, din cărămida nearsa, din valatuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau
chimic

x

x

182

114

C. Clădire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămida arsa sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic

x

x

114

102

D. Clădire-anexa cu pereţii exteriori din lemn, din piatra
naturala, din cărămida nearsa, din valatuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau
chimic

x

x

68

45

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile
de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din
suma care
s-ar aplica
clădirii

75% din
suma care
s-ar aplica
clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă,
în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din
suma care
s-ar aplica
clădirii

50% din
suma care
s-ar aplica
clădirii

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