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Impozitul şi taxa pe teren 

  
ART. 256 Reguli generale 
 

(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. 

(4) În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, 
fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În 
cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare 
proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. 

(5) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 
întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar. 

(6) În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la 
scadenţă, impozitul pe teren este datorat de locator. 

  
ART. 257 Scutiri 
Impozitul pe teren nu se datorează pentru: 
a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o 

clădire; 
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a 

acestuia, cu personalitate juridică; 



c) orice teren al unui cimitir, crematoriu; 
d) orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, 

autorizată provizoriu sau acreditată; 
e) orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în 

patrimoniul autorităţilor locale; 
f) orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică, cu 

excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice; 
g) orice teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor 

instituţii publice, aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de 
proprietari, exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice; 

h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru 
perioada cât durează ameliorarea acestuia; 

i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru 
agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau 
căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, 
gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de 
apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate 
pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în 
măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului; 

j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile 
aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de 
pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri 
funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiul 
judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară; 

k) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri 
principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile din jurul pistelor 
reprezentând zone de siguranţă; 

l) terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii; 
m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-

teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari; 
n) terenurile aferente clădirilor prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 6 şi 7, cu excepţia 

celor folosite pentru activităţi economice; 
o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe 

durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public; 
p) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să 
menţină afectaţiunea de interes public; 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Cod_fiscal_norme_2012.htm#a250


r) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să 
menţină afectaţiunea de interes public. 
 

  
ART. 258 Calculul impozitului 
(1) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de 

teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a 
terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la 
categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută 
în următorul tabel (actualizare conform HG 956/2009): 

  
  

 Zona în cadrul 
localităţii 
                            

                            

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

- lei/ha -           

                                0       I      II      III    IV    V   

             A                8.921   7.408   6.508   5.640   766   613 

             B                7.408   5.600   4.540   3.832   613   460 

             C                5.600   3.832   2.874   1.821   460   306 

             D                3.832   1.821   1.519   1.060   300   153 

  
(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 

categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte 
prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 
prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 
corespunzător prevăzut la alin. (5). 

(4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din 
tabelul următor (actualizare conform HG 956/2009): 

  
                     
Nr. crt. 

                              Zona 

  
Categoria de folosinţă 

A 

  
B 

  
C 

  
D 

  

  1.  Teren arabil                                  24    18    16    13  

  2.  Păşune                                        18    16    13    11  

  3.  Fâneaţă                                       18    16    13    11  

  4.  Vie                                           40    30    24    16  

  5.  Livadă                                        46    40    30    24   

  6.  Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră   24    18    16    13  

  7.  Teren cu ape                                  13    11     7     x  



  8.  Drumuri şi căi ferate                          x     x     x     x  

  9.  Teren neproductiv                              x     x     x     x  

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

corespunzător prevăzut în următorul tabel: 
  

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

0 8,00 

I 5,00 

II 4,00 

III 3,00 

IV 1,10 

V 1,00 

  

  
(5^1) Ca excepţie de la prevederile alin. (2), 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 pe teren se 
calculează conform prevederilor alin. (3) - (5) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, 
următoarele condiţii: 

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea 

obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 
(5^2) În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-

teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform alin. (2). 
(6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin 

înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în 
următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 
251 alin. (5) (actualizare conform HG 956/2009): 

  
  

                     
Nr. crt. 

                              Zona 

  
Categoria de folosinţă 

A 

  
B 

  
C 

  
D 

  

1.   Teren cu construcţii                          27    24    22    19  

2.   Teren arabil                                  43    41    39    36  

3.   Păşune                                        24    22    19    17  

4.   Fâneaţă                                       24    22    19    17  

5.  
    

 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la  nr. 
crt. 5.1                                

  48  
   

   

  46  
   

   

  43  
   

   

  41  
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5.1.  Vie până la intrarea pe rod                    x     x     x     x  

6.   Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la  
nr. crt. 6.1                                

  48    46    43    41  

6.1.  Livadă până la intrarea pe rod                 x     x     x     x  

7.   Pădure sau alt teren cu vegetaţie  forestieră, 
cu excepţia celui prevăzut la   nr. crt. 7.1 

  14    12    10     7  

7.1.  Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi 
 pădure cu rol de protecţie                  

   x     x     x     x  

8.   Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări  
piscicole 

   5     4     2     1  

8.1.  Teren cu amenajări piscicole                  29    27    24    22  

9.   Drumuri şi căi ferate                          x     x     x     x  

10.  Teren neproductiv                              x     x     x     x  

  
  
 (7) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a 

titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de 
folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub 
semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al 
gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii. 

(8) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între 
suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile 
executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei 
reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de 
cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, 
iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei 
în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la 
declaraţia fiscală. 

  
Notă: Reproducem mai jos prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 21/2006. 
   "ART. II 
    (1) Impozitele pe terenurile din extravilanul localităţilor, stabilite şi încasate 

pentru anul 2006 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân 
stabilite conform deciziilor de impunere emise de organele fiscale. Impozitul pe terenurile 
din extravilanul localităţilor, stabilit şi neîncasat până la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, se stabileşte conform alin. (2). 

    (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă 
impozitul pe terenurile din extravilanul localităţilor se stabileşte potrivit prevederilor Legii 
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nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 
modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă. 

    (3) Impozitul pe terenurile amplasate în extravilanul localităţilor, încasat până la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se face venit la bugetul de stat." 

 

  
ART. 259 Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse 

terenului 
(1) Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se 

datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit. 
(2) Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care 

are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a 
mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost 
efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului. 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculează 
pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane. 

(4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se 
modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică 
impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii 
următoare celei în care a intervenit modificarea. 

(5) Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi, impozitul pe teren se 
modifică pentru întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii, 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această 
modificare. 

(6) Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie 
privind achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 
publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data achiziţiei. 

(6^1) *** Abrogat. 
 (7) Orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o 

declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează 
după data modificării folosinţei. 

 

  
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. 
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de 

către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o 



bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului 
Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

(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. 

 

  
  


