
 

 

Primăria oraşului Luduş informează cetăţenii asupra modului de calcul a impozitelor 
si taxelor locale pe clădiri şi terenuri în anul 2016, după cum urmează: 

 

I. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice (conform art. 
458 Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal) 

    Pentru calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale, în cazul persoanelor fizice, se utilizează următoarele 
date: 

a) rangul localităţii unde se află situată clădirea, în cazul oraşului Luduş, rangul este III; 

b) zona în cadrul localităţii; 

c) suprafaţa construită desfăşurată a clădirii, iar dacă aceasta nu se cunoaşte, suprafaţa utilă astfel: 

(i) cea determinată pe baza dimensiunilor măsurate pe conturul exterior al acesteia; sau 

(ii) în cazul în care clădirea nu poate fi efectiv măsurată pe conturul exterior, suprafaţa utilă a clădirii 
înmulţită cu coeficientul de transformare de 1,4 (coeficient majorat de la 1,2 de Codul fiscal)  

d) tipul clădirii şi instalaţiile cu care este dotată aceasta, pentru încadrarea în tabelul de la art. 457 alin. (2) 
din Codul fiscal; 

e) amplasarea apartamentului într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente; 

f) anul terminării clădirii sau anul în care s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor de renovare majoră; 

g) folosinţa clădirii, respectiv în scop rezidenţial sau în scop nerezidenţial; 

h) cotele adiţionale şi majorările stabilite pentru impozitul pe clădiri, în condiţiile art. 489 din Codul fiscal. 

    Exemplu de calcul pentru impozitul pe clădiri aferent anului 2016, în cazul unei clădiri 
rezidenţiale aflate în proprietate unei persoane fizice de pe strada Mihai Eminescu: 

    A. Date despre clădire: 

a) rangul localităţii: III; 

b) zona în cadrul localităţii: B; 

c) suprafaţa construită : 93,8 m2; 

d) tipul clădirii: cu pereţi din cărămidă arsă, dotată cu toate cele patru instalaţii (apă, canalizare, electrică şi 
de încălzire); 

e) anul terminării clădirii: 1951; nu s-au efectuat lucrări de renovare majoră; 

g) clădirea este folosită în scop rezidenţial; 

h) consiliul local nu a hotărât pentru anul 2016 o cotă adiţională. 

     

 



 

 

Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe clădiri, aşa cum rezultă din aplicarea art. 457 
din Codul fiscal: 

a) se determină valoarea impozabilă a acestei clădiri: 

(i) suprafaţa construită desfăşurată prevăzută la lit. se înmulţeşte cu valoarea impozabilă a clădirii cu pereţi 
din cărămidă arsă, dotată cu toate cele patru instalaţii, astfel: 

93,8 m2 x 1.000 lei/m2 (nivel majorat de la 967 lei/m2 de Codul fiscal) = 93.800 lei; 

(ii) se identifică coeficientul de corecţie din tabelul prevăzut la art. 457 alin. (6) din Codul fiscal, 
corespunzător zonei C şi rangului III, respectiv 2,20 

93.800 lei x 2, 20 = 206.360 lei; 

(iii) vechimea clădirii este cuprinsă între 50 de ani si 100 de ani, astfel că valoarea impozabilă se reduce cu 
30%, conform art. 457 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal: 

206.360 lei x 30% = 61.908 lei 206.360 lei – 61.908 lei = 144.452 lei; 

(iv) se determină impozitul pe clădiri annual 2016: 

144.452 lei x 0,1% = 144,45 lei; 

Potrivit pct. 11 lit. n) din normele metodologice de aplicare a titlului IX, fracţiunea de 0,45 lei se 
neglijează, fiind sub 50 de bani, iar impozitul pe clădiri astfel determinat se rotunjeşte la 144 lei. 

 

B. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice (conform art. 458 
Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal) 

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote de 1,0% ( identică cu cota aplicată persoanelor juridice ) asupra valorii impozabile care poate fi: 

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă; 

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă; 

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite 
în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 

Ex. valoarea rezultată conform lit.a), b) şi c) este de 500.000 lei x 1,0% = 5.000 lei impozit 

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul 
agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% (cotă impusă de Codul fiscal) asupra 
valorii impozabile a clădirii. 

Ex. valoarea clădirii este de 500.000 lei x 0,4 % = 2.000 lei impozit 

(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin 
aplicarea cotei de 2% ( cotă impusă de Codul fiscal) asupra valorii impozabile determinate conform lit. A. 

Ex. valoarea clădiirii este de 300.000 lei x 2,0% = 6.000 lei impozit. 

 



C. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă 

     Pentru clădirile cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, la adresa cărora este 
înregistrat un domiciliu fiscal, la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează 
conform art. 457 din Codul fiscal. 

Ex.: 

La adresa de domiciliu a cetăţeanului X, de pe strada Mihai Eminescu îşi are sediul fiscal  societatea Y, dar  
aceasta nu desfăşoară activităţi economice la sediu şi nici nu decontează cheltuieli cu utilităţile. 

     Se determină valoarea impozabilă a acestei clădiri astfel: 

(i) suprafaţa construită desfăşurată prevăzută la lit. se înmulţeşte cu valoarea impozabilă a clădirii cu pereţi 
din cărămidă arsă, dotată cu toate cele patru instalaţii, astfel: 

93,8 m2 x 1.000 lei/m2 = 93.800 lei; 

(ii) se identifică coeficientul de corecţie din tabelul prevăzut la art. 457 alin. (6) din Codul fiscal, 
corespunzător zonei C şi rangului III, respectiv 2,20 

93.800 lei x 2,20 = 206.360 lei; 

(iii )vechimea clădirii este cuprinsă între 50 de ani si 100 de ani, astfel că valoarea impozabilă se 
reduce cu 30%, conform art. 457 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal: 

206.360 lei x 30% = 61.908 lei,  206.360 lei – 61.908 lei = 144.452 lei; 

(iv) se determină impozitul pe clădiri anual: 

144.452 lei x 0,1% = 144,45 lei; 

Potrivit pct. 11 lit. n) din normele metodologice de aplicare a titlului IX, fracţiunea de 0,45 lei se 
neglijează, fiind sub 50 de bani, iar impozitul pe clădiri astfel determinat se rotunjeşte la 144 lei. 

     În cazul unei clădiri cu destinaţie mixtă, aflată în proprietatea persoanelor fizice, la adresa căreia este 
înregistrat un domiciliu fiscal, la care se desfăşoară o activitate economică, când suprafeţele folosite în 
scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial, impozitul se calculează prin însumarea impozitului 
aferent suprafeţei folosite în scop nerezidenţial rezultă din documentaţia cadastrală, calculat potrivit art. 
457 din Codul fiscal, cu impozitul aferent suprafeţei folosite în scop nerezidenţial, calculat potrivit art. 458 
din Codul fiscal. 

     Delimitarea suprafeţelor pentru stabilirea impozitului, în funcţie de destinaţia rezidenţială sau 
nerezidenţială, rezultă din documentul anexat la declaraţia depusă de contribuabil la organul fiscal local 
competent, care poate fi, după caz: 

a) contractul de închiriere, în care se precizează suprafaţa transmisă pentru desfăşurarea activităţii 
economice; 

b) contractul de comodat încheiat conform art. 2.146-2.157 din Codul civil, în care se precizează suprafaţa 
în care se precizează suprafaţa transmisă pentru desfăşurarea activităţii economice; 

c) autorizaţia de construire şi/sau de desfiinţare, după caz, privind schimbarea de destinaţie a clădirii, în 
condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

d) documentaţia cadastrală; 



e) orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute la lit. a)-d); 

 f) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu 
există alte documente doveditoare. 

     În aplicarea prevederilor art. 459 alin. (1) din Codul fiscal, pentru calculul impozitului/taxei pe clădiri 
atunci când suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial rezultă din alte 
documente decât din documentaţia cadastrală şi au fost puse la dispoziţia organului fiscal prin declaraţia pe 
propria răspundere a proprietarului se efectuează următoarele operaţiuni: 

a) se determină suprafaţa construită desfăşurată a clădirii. Suprafaţa construită desfăşurată a clădirii care nu 
poate fi măsurată pe conturul exterior se stabileşte prin măsurarea suprafeţei utile, delimitată de conturul 
interior al încăperilor, iar rezultatul se înmulţeşte cu coeficientul de transformare de 1,4 (coeficient 
majorat de Codul fiscal); 

b) se determină suprafaţa construită desfăşurată a încăperilor care sunt folosite în scop nerezidenţial; 

c) se determină cota procentuală din clădire care corespunde încăperilor care sunt folosite în scop 
nerezidenţial, prin împărţirea suprafeţei prevăzute la lit. b) la suprafaţa prevăzută la lit. a); 

d) se determină valoarea încăperilor care sunt folosite în scop nerezidenţial, prin înmulţirea valorii clădirii 
rezultată dintr-un raport de evaluare nerezidenţial, cu cota procentuală determinată la lit. c); 

e) se determină impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite în scop rezidenţial, în 
conformitate cu prevederile art. 457 din Codul fiscal; 

f) se determină impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite în scop nerezidenţial, în 
conformitate cu prevederile art. 458 din Codul fiscal; 

g) se determină impozitul total, prin însumarea impozitului determinat la lit. e) cu impozitul determinat la 
lit. f) şi aplicarea rotunjirilor, conform pct. 11 lit. n) din prezentele norme. 

     Pentru aplicarea art. 460 alin. (4) din Codul fiscal, pentru calcularea impozitului pe clădirile cu 
destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, valoarea aferentă suprafeţelor folosite în scop 
rezidenţial şi valoarea suprafeţelor folosite în scop nerezidenţial se stabilesc în funcţie de ponderea acestora 
în suprafaţa construită desfăşurată totală a clădirii. 

     Exemplu de calcul al impozitului datorat pentru anul 2016, în cazul unei clădiri cu destinaţie mixtă, 
aflată în proprietatea unei persoane fizice, când se cunosc suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi în scop 
nerezidenţial: 

A. Date despre clădire: 

a) rangul localităţii: III; 

b) zona în cadrul localităţii: B; 

c) suprafaţa utilă a clădirii: 190 m2, din care 90 m2 cu destinaţie rezidenţială şi 100 m2 cu destinaţie 
nerezidenţială; 

d) tipul clădirii: cu cadre din beton armat, dotată cu toate cele patru instalaţii; 

e) data construcţiei: 2000; 

f) cotele de impozitare stabilită prin hotărâre a consiliului local pentru 2016: pentru clădirile rezidenţiale 
0,1%, iar pentru clădirile nerezidenţiale 1%; 



B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe clădiri, aşa cum rezultă din aplicarea art. 459 din 
Codul fiscal: 

a)se determină impozitul aferent suprafeţei folosite în scop rezidenţial: 

(i)se determină suprafaţa construită desfăşurată prin înmulţirea suprafeţei utile cu coeficientul de 
transformare de 1,4 (Cotă impusă de Codul fiscal): 

90 m2 x 1,4 = 126 m2; 

(ii)se determină valoarea impozabilă a suprafeţei rezidenţiale: suprafaţa construită desfăşurată prevăzută la 
pct. 1.1 se înmulţeşte cu valoarea impozabilă a clădirii cu cadre de beton armat, dotată cu toate cele patru 
instalaţii, astfel: 

126 m2 x 1.000 lei/m2   (Nivel impus de Codul fiscal):= 126.000 lei; 

(iii) se identifică coeficientul de corecţie din tabelul prevăzut la art. 457 alin. (6) din Codul fiscal, 
corespunzător zonei B şi rangului III, respectiv 2,20: 

126.000 lei x 2,20 = 277.200 lei; 

(iv) se calculează impozitul pe clădiri pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial: 

277,200 lei x 0,1% = 277 lei; 

b) se determină impozitul aferent suprafeţei folosite în scop nerezidenţial: 

(i) valoarea la 31 decembrie 2015 a clădirii reiese dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat şi este de 650.000 lei; 

(ii) se calculează cota procentuală din clădire care corespunde suprafeţei folosite în scop nerezidenţial: 

(100 m2 x 1,4)/(190 m2 x 1,4) = 52,63%; 

(iii) se determină valoarea suprafeţei folosite în scop nerezidenţial, prin înmulţirea valorii clădirii cu cota 
procentuală determinată la pct. (ii): 

650.000 lei x 52,63% = 342.095 lei; 

(iv) se calculează impozitul pe clădiri pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial: 

342.095 lei x 1% = 3.420,95 lei; 

c) impozitul total anual pentru clădirea cu folosinţă mixtă se calculează prin însumarea impozitului 
determinat la lit. a) cu cel determinat la lit. b): 

277 lei + 3.420,95 lei = 3.697,95 lei, 

care se rotunjeşte la 3.698 lei; 

d) dacă valoarea suprafeţei folosite în scop nerezidenţial nu reiese dintr-un raport de evaluare sau dintr-un 
act doveditor al transferului dreptului de proprietate încheiat în ultimii 5 ani anteriori anului 2016, respectiv 
2011-2015, impozitul aferent se calculează conform art. 458 alin. (4), astfel: 

(i)se determină suprafaţa construită desfăşurată prin înmulţirea suprafeţei utile cu coeficientul de 
transformare de 1,4 (Cotă impusă de Codul fiscal): 

100 m2 x 1,4 = 140 m2; 



(ii) se determină valoarea impozabilă a suprafeţei rezidenţiale: suprafaţa construită desfăşurată prevăzută la 
pct. (i) se înmulţeşte cu valoarea impozabilă a clădirii cu cadre de beton armat, dotată cu toate cele patru 
instalaţii, astfel: 

140 m2 x 1.000 lei/m2 (nivel impus de Codul fiscal) = 140.000 lei; 

(iii) se identifică coeficientul de corecţie din tabelul prevăzut la art. 457 alin. (6) din Codul fiscal, 
corespunzător zonei B şi rangului III, respectiv 2,20: 

140.000 lei x 2,20 = 308.000 lei; 

(iv) se calculează impozitul pe clădiri pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial, prin aplicarea cotei de 
2% (Cotă impusă de Codul fiscal), prevăzute la art. 458 alin. (4): 

308.000 lei x 2% = 6.160 lei; 

e) impozitul total anual pentru clădirea cu folosinţă mixtă se calculează prin însumarea impozitului 
determinat la lit. a) cu cel determinat la lit. d): 

277 lei + 6.160 lei = 6.437 lei. 

II: Calculul impozitului/taxei pe teren (conform art. 465 Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal) 

   Impozitul pe teren se stabileşte anual în funcţie de suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este 
amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, în mod diferenţiat, în intravilanul şi extravilanul 
localităţilor, după cum urmează: 

a) în intravilan: 

(i) pe ranguri de localităţi, oraşul Luduş fiind de rang III; 

(ii) pe zone, identificate prin literele: A, B, C şi D; 

b) în extravilan, în funcţie de categoria de folosinţă, identificate prin literele: A, B, C şi D, prin aplicarea 
nivelurilor prevăzute la art. 465 alin. (7) din Codul fiscal, înmulţite cu coeficienţii de corecţie 
corespunzători prevăzuţi la art. 457 alin. (6) din Codul fiscal. 

     Pentru suprafeţele de teren acoperite de o clădire se datoreză impozit/taxa pe teren (modificare 
impusă de Codul fiscal) 

     În aplicarea prevederilor art. 465 alin. (2)-(5) din Codul fiscal, în cazul terenurilor, identificate distinct, 
situate în intravilan, la calculul impozitului pe teren se vor avea în vedere următoarele: 

a) suprafaţa înregistrată în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, exprimată în 
hectare, se înmulţeşte cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art. 465 alin. (2) din Codul 
fiscal; 

b) suprafaţa de până la 400 m2 aferentă suprafeţelor înregistrate în registrul agricol la alte categorii de 
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, exprimată în hectare, se înmulţeşte cu suma corespunzătoare 
din tabelul prevăzut la art. 465 alin. (2) (modificare impusă de Codul fiscal) 

; 

c) în cazul unui contribuabil care deţine mai multe terenuri situate în intravilanul aceleiaşi unităţi 
administrativ-teritoriale, suprafaţa de 400 mp prevăzută la alin. (2) se calculează o singură dată prin 
însumarea suprafeţelor terenurilor în ordine descrescătoare (modificare impusă de Codul fiscal). 



d) în cazul unui teren amplasat în intravilan,înregistrat la alte categorii de folosinţă decât cea de terenuri cu 
construcţii, pentru suprafaţa cere depăşeşte 400 de mp, impozutul/taxa pe teren se stabileşte prin îmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin.(4), iar acest rezultat 
se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului III – 3,00 (modificare impusă de Codul 
fiscal). 

Exemple de calcul privind stabilirea impozitului pe teren amplasat în intravilan: 

A. Un contribuabil deţine pe strada Pieţei, în intravilan, în zona A, rangul III, un teren în suprafaţă de 
0,0728 ha, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii. 

Prin hotărârea consiliului local, în baza prevederilor art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, nivelul impozitului 
pe teren se stabileşte la 6.766 lei/ha (menţinut la nivelul anului 2015). 

La stabilirea impozitului pe teren se au în vedere prevederile pct. 11 lit. n) din normele metodologice. 

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă 
conform registrului agricol 

Suprafaţa pentru care impozitul 
pe teren se stabileşte potrivit 
prevederilor art. 465 alin. (2) 

- ha - 

Nivelul impozitului pe 
teren care se aplică 
asupra suprafeţei 

- lei/ha - 

Impozitul pe teren 

(2x3) 

- lei - 

0 1 2 3 4 

1. Teren cu construcţii 0,0728 6.766 493 

 

B. Un contribuabil deţine pe strada Pieţei, în intravilan, în zona A, rangul III, un teren în suprafaţă de 
0,0380 ha, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă arabil. 

Prin hotărârea consiliului local, nivelul impozitului pe teren se stabileşte la 6.766 lei/ha (menţinut la 
nivelul anului 2015).pentru categoria de folosinţă curţi cu construcţii, iar pentru categoria de teren arabil 
la 30 lei/ha. (menţinut la nivelul anului 2015). 

Impozitul pentru terenul arabil se corectează cu coeficientul aferent rangului III conform art. 465 alin. (5) 
din Codul fiscal: 

30 lei/ha x 3= 90 lei/ha. 

Însă, cum suprafaţa este mai mică de 400 m2 contribuabilului i se va stabili impozit la categoria de 
folosinţă curţi cu construcţii (modificare impusă de Codul fiscal). 

La stabilirea impozitului pe teren se au în vedere prevederile pct. 11 lit. n) din normele metodologice. 

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă 
conform registrului agricol 

Suprafaţa pentru care 
impozitul pe teren se 

stabileşte potrivit 
prevederilor art. 465 alin. (2) 

- ha - 

Nivelul impozitului pe teren 
care se aplică asupra 
suprafeţei din col. 2 

- lei/ha - 

Impozitul pe teren 

(col. 2 x col. 3) 

- lei - 

0 1 2 3 4 

1. Teren arabil 0,0380 6.766 257 

 

C. Un contribuabil deţine pe strada Plopilor, în intravilan, în zona C, rangul III, un teren în suprafaţă de 
0,1270 ha, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă păşune. 



Prin hotărârea consiliului local, nivelul impozitului pe teren se stabileşte la 2.185 lei/ha pentru categoria de 
folosinţă curţi cu construcţii şi suma de 17 lei/ha pentru păşune. (menţinute la nivelul anului 2015). 

Impozitul pentru terenul având categoria de folosinţă păşune se corectează cu coeficientul aferent rangului 
III conform art. 465 alin. (5) din Codul fiscal: 

17 lei/ha x 3 = 51 lei/ha. 

La stabilirea impozitului pe teren se au în vedere prevederile pct. 11 lit. n) din normele metodologice. 

Nr. 
crt. 

Categoria 
de 

folosinţă 
conform 

registrului 
agricol 

Suprafaţa 

- ha - 

Suprafaţa 
pentru 

impozitul 
pe teren 
potrivit 

prevederilor 
art. 465 
alin. (2) 

- ha - 

Nivelul 
impozitului 

pe teren 
pentru 

suprafaţa 
din col. 2 

- lei/ha - 

Impozitul 
pe teren 

(3x4) 

- lei - 

Suprafaţa 
pentru care 
impozitul 
pe teren se 
stabileşte 
potrivit 

prevederilor 
art. 465 

alin. (3)-(5) 

- ha - 

Suma 
potrivit 
zonei C 

Coeficient de 
corecţie 

corespunzător 
rangului IV 

Impozitul 
pe teren 

(6x7x8) 

- lei - 

Impozitul 
pe teren 
datorat 

(5 + 9) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Păşune 0,1270 0,0400 2.185 87 0,0870 17 3 4 91 

Un contribuabil pe strada Mihai Eminescu, în intravilan, în zona B, rangul III, un teren în suprafaţă de 
0,1265 ha, din care: 
a) 0,0550 ha la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii; 

b) 0,0715 ha la categoria de folosinţă arabil. 
Prin hotărârea consiliului local, nivelul impozitului pe teren se stabileşte la 4.597 lei/ha categoria de 
folosinţă terenuri cu construcţii şi suma de 23 lei/ha pentru categoria teren arabil (menţinute la nivelul 
anului 2015).. 
Impozitul pentru terenul având categoria de folosinţă arabil se corectează cu coeficientul aferent rangului 
III conform art. 465 alin. (5) din Codul fiscal: 
23 lei/ha x 3 = 69 lei/ha. 
La stabilirea impozitului pe teren se au în vedere prevederile pct. 11 lit. n) din normele metodologice. 

Nr. 
crt. 

Categoria 
de folosinţă 

conform 
registrului 

agricol 

Suprafaţa 

- ha - 

Suprafaţa 
pentru 

impozitul 
pe teren 
potrivit 

prevederilor 
art. 465 
alin. (2) 

- ha - 

Nivelul 
impozitului 

pe teren 
pentru 

suprafaţa 
din col. 2 

- lei/ha - 

Impozitul 
pe teren 

(3x4) 

- lei - 

Suprafaţa 
pentru care 
impozitul 
pe teren se 
stabileşte 
potrivit 

prevederilor 
art. 465 

alin. (3)-(5) 

- ha - 

Suma 
potrivit 
zonei B 

Coeficient de 
corecţie 

corespunzător 
rangului III 

Impozitul 
pe teren 

(6x7x8) 

- lei - 

Impozitul 
pe teren 
datorat 

(5 + 9) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Teren cu 
construcţii 

0,0550 0,0550 4597 230 x x x x 230 

2. Arabil 0,0715 0,0400 4597 183,88 0,0315 23 3,00 2,2 186 

  Total 0,1265 0,0950 x 413,88 0,0315 x x 1,98 416 



Un contribuabil deţine în oraşul Luduş, în intravilan, în zona B, rangul III, două terenuri situate la adrese 
poştale diferite, după cum urmează: 

a) un teren (lot 1) în suprafaţă de 0,0350 ha, având declarate la registrul agricol 0,0150 ha la categoria de 
folosinţă curţi construcţii şi 0,0200 ha la categoria de folosinţă teren arabil; 

b) un teren (lot 2) în suprafaţă de 0,0600 ha declarat la registrul agricol la categoria de folosinţă teren 
arabil. 

Prin hotărâre, consiliul local stabileşte următoarele valori pe fiecare categorie de folosinţă (menţinute la 
nivelul anului 2015): 

a) curţi construcţii 4.597 lei/ha; 

b) arabil 23 lei/ha; 

Nr. 
crt. 

Categoria de 
folosinţă 
conform 

registrului 
agricol 

Suprafaţa 

- ha - 

Suprafaţa 
pentru 

impozitul pe 
teren 

potrivit 
prevederilor 

art. 465 
alin. (2) 

- ha - 

Nivelul 
impozitulu
i pe teren 

pentru 
suprafaţa 
din col. 2 

- lei/ha - 

Impozitu
l pe teren 

(3x4) 

- lei - 

Suprafaţa 
pentru care 

impozitul pe 
teren se 

stabileşte 
potrivit 

prevederilor 
art. 465 alin. 

(3)-(5) 

- ha - 

Suma potrivit 
zonei B 

Coeficient de 
corecţie 

corespunzător 
rangului III 

Impozitu
l pe teren 

(6x7x8) 

- lei - 

Impozitu
l pe teren 
datorat 

(5 + 9) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Teren cu 
construcţii 
(lot 1) 

0,0350 0,0350 4597 160,90 x x x x 161 

2. Arabil (lot 
2) 

0,0600 0,0200 4597 91,94 0,0200 23 3,00 1,38 93 

  Total 0,0950 0,0750 x 252,84 0,0200 x x 1,26 254 

 


