
 
II. Calculul impozitului/ taxei pe teren 

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în 
care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării 
făcute de consiliul local. 

(2) Se stabileste impozitul /taxa pe teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la 
categoria de folosintatrenurii cu constructii conform sumelor corespunsatoare prevazute in 
urmatorul tavel: 

 

Zona în cadrul localităţii 

Nivelurile impozabile, pe ranguri de 
localităţi pentru anul 2018 

- lei  /ha - 
Rangul IV 

A 711 

B 569 

 
(3) 

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinta Z O N A  

A 
(lei/ha) 

B 
(lei/ha) 

1 Teren arabil 28 21 

2 Păşune 21 19 

3 Fâneţă 21 19 

4 Vie 46 35 

5 Livadă 53 46 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 21 

7 Teren cu ape 15 13 

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 

 
(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător 

prevăzut în următorul tabel: 

Rangul localităţii Coeficient de corecţie 

IV 1,10 

 (6) Ca excepţie de la prevederile alin. (2) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, 
pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât 
cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai 
dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 
     a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
     b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din 
desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 
     (7) 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 Codul fiscal  
 

Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţa 

Nivelul pentru 
anul 2018 

(lei /ha) 

1 Teren cu construcţii 31 



2 Teren arabil 50 

3  Păşune 28 

4 Fâneaţă 28 

5 Vie pe rod, alta decit cea prevăzută la nr.crt. 5.1 55 

5.1 Vie pâna la intrarea pe rod 0 

6 Livada pe rod, alta decit cea prevazuta la nr. 6.1 56 

6.1 Livada pâna la intrarea pe rod 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestiera, cu excepţia celui 
prevazut la crt.7.1 

 
16 

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 6 

8.1 Teren  cu amenăjari piscicole 34 

9. Drumuri şi căi ferate 0 

10. Teren neproductiv 0 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                              

Anexa  nr.2  
la Hotararea Consiliului local comunei PARVA nr.____ din___________2018. 

 
Se stabileste taxa asupra mijloacelor de transport ,aflate in proprietatea persoane fizice si juridice. 
 

  Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

Impozitul  
(în lei / an) 

Ax(e) motor(oare) cu sistem 
de suspensie pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 
I două axe     
  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 
  2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 
  3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 
  4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1257 
  5 Masa de cel puţin 18 tone 555 1257 
II 3 axe   

  1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 
  2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 
  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 
  4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 
  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583 
  6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1583 
  7 Masa de cel puţin 26 tone 1019 1583 
III 4 axe   
  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 
  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 
  3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1661 
  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1661 2464 
  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2464 
  6 Masa de cel puţin 32 tone 1661 2464 

 
(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport 

de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 



 Numarul de axe si greutatea brută încarcată maximă admisă Ax(e) motor(oare) cu sistem 
de suspensie pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 
 2+1 axe   
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408 
9 Masa de cel puţin 28 tone 803 1408 
 2 + 2 axe   
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537 
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133 
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239 
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239 
9 Masa de cel puţin 38 tone 2133 3239 

 

 

 2 + 3 axe   
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1698 2363 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211 
3 Masa de cel puţin 40 tone 2363 3211 
 3 + 2 axe   
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2083 2881 
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881           4262 
4 Masa de cel puţin 44 tone 2881 4262 
 3 + 3 axe   
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542 
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1542 2454 
4 Masa de cel puţin 44 tone 1542 2454 

 
(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie 

de autovehicule prevăzută la alin. impozitul pe mijloacele de transport este egală cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor: 
 

Masa totală maximă autorizată Impozit 
- lei/an - 

 a) Până la 1 tonă inclusiv                              9 
 b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone              34 
 c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone              52 
 d) Peste 5 tone                                         64 

 
 

 
 
 

 


