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    Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre  nr.  191/2021                                    
 

TABLOUL PRIVIND  NIVELURILE  IMPOZITULUI /TAXEI PE TEREN, POTRIVIT  RANGULUI  LOCALITATĂŢII 
ÎNTOCMIT POTRIVIT ART. 465 ALIN. (2) ŞI ALIN. (7) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL 

 
1.1 Teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se 
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:": 

ZONA ÎN 
CADRUL 

LOCALITĂŢII 

Nivelurile impozitului/taxei pe teren 
potrivit rangului III de localităţi în care 
se încadrează oraşul Haţeg şi localitatea 

componentă Nalatvad 
lei/ha 

Nivelurile impozitului/taxei pe 
teren potrivit rangului V de 

localităţi în care se încadrează 
satele aparţinătoare oraşului 

Haţeg, Silvaşu de Sus şi Silvaşu 
de Jos 
lei/ha 

A 8000 800 
B 5500 600 
C 3000 400 
D 1600 200 

 
1.2 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, 
impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la art. 465 alin. 
(4) din Legea nr. 227/2015, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător Oraşului Haţeg, prevăzut la 465 alin. (5) din 
Legea nr. 227/2015. 
 



2.1 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu 
suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6)din Legea nr. 
227/2015 privind codul fiscal: 

Nr. Categoria de folosinţă lei 
1. Teren cu construcţii 25 
2. Teren arabil 45 
3. Păşune 23 
4. Fâneată 23 
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 51 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 51 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui 

prevăzut la nr. crt. 7.1 
11 

7.1 Pădure  în vârstă de până la 20  de ani şi pădure cu rol de protecţie  0 
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 2 

8.1 Teren cu amenajări piscicole  29 
9. Drumuri şi căi ferate 0 

10. Teren neproductiv 0 
 
2.2 În cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale 
acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice, valoarea impozabilă se stabileşte prin asimilare cu terenurile 
neproductive.  
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