
CAPITOLUL III  - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
 
 
 
 

Art. 258 alin. (2)     Impozitul  /taxa pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii. 
 

                                                                           
 
 
 
                                                                                                                                                                                               

Lei / ha                                                                    
 

ZONA ÎN 
CADRUL 

LOCALITĂŢII 

NIVELURILE APLICABILE ÎNCEPAND 
CU ANUL 2010  

conf.   HG 956din19 aug. 2009 
Cotă majorare 

faţă de anul 2009 
 HG 956 din 

19august2009 
Col 

  4/1 si 5/2 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2010 
avand in vedere art.287 din LEGEA 

571/2003 
MUNICIPIUL 

VATRA DORNEI 
SATE 

COMPONENTE 
ALE 

MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI 

MUNICIPIUL 
VATRA DORNEI 

SATE 
COMPONENTE ALE 

MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI 

0 1 2 3 4 5 
A 6508 613   1,01 si 15 6574 705 
B 4540       1,01 4586  
C 2874       1,01 2903  
D 1519       0,99 1534  

 
 
 
 

NOTĂ :  extras   din Legea nr. 571/2003 privin Codul fiscal cu modificarile ulterioare 
 
 
ART. 256  Reguli generale – impozit pe teren 
    (1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în 
care în prezentul titlu se prevede altfel. 
    (2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren prevăzută la alin. (3) se datorează 
către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul. În cazul municipiului Bucureşti, impozitul şi 
taxa pe teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul. 
    (3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului 
de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 
 
 ART. 260 Plata impozitului 
    (1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
    (3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, 
se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe 
raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. 
 

 
 
 
 
 

 
 


