
ANEXA NR.1 la HCL nr. 137/2011 

TABLOUL 

CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM 

ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2012 

 

 

 
 

    I. Impozite şi taxe locale 
 

  VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 251 ALIN. (3), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU 

ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART. 292 ŞI RESPECTIV 

ART. 295 ALIN. (12), PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART. 294 ALIN. (7) 

 

 

 

 

CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI    

VALORILE IMPOZABILE                                                           

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 

Art. 251 alin. (3) 

Tipul clădirii 

NIVELURILE INDEXATE 

PENTRU ANUL 2011 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 

FISCAL 2012 

Valoarea impozabilă 

- lei/mp - 

Valoarea impozabilă 

- lei/mp - 

Cu instalaţii de 

apă, canalizare, 

electrice şi 

încălzire [condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii de 

apă, canalizare, 

electricitate sau 

încălzire 

Cu instalaţii de 

apă, canalizare, 

electrice şi 

încălzire [condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii de 

apă, canalizare, 

electricitate sau 

încălzire 

0 3 4 3 4 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi 

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 

materiale rezultate în urma unui tratament termic 

806 478 806 478 



şi/sau chimic 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 

orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

şi/sau chimic 

219 137 219 137 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu 

pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 

materiale rezultate în urma unui tratament termic 

şi/sau chimic 

137 123 137 123 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din 

piatră lemn, din piatră lemn, din piatră lemn, din 

piatră lemn, din piatră lemn, din piatră lemn, din 

piatră 

82 54 82 54 

E. . In cazul contribuabilului care detine  la aceeasi  

adresa  incaperi amplasate la subsol , demisol  

si/sau mansarda, utilizate ca  locuinta , in oricare 

dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 

75% din suma 

care s-ar aplica 

caldirii 

75% din suma 

care s-ar aplica 

caldirii 

75% din suma care 

s-ar aplica caldirii 

75% din suma care 

s-ar aplica caldirii 

F. . In cazul contribuabilului care detine  la aceeasi  

adresa  incaperi amplasate la subsol , demisol  

si/sau mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel 

de locuinta , in oricare dintre tipurile de cladiri 

prevazute la lit. A-D 

50% din suma 

care s-ar aplica 

caldirii 

50% din suma 

care s-ar aplica 

caldirii 

50% din suma care 

s-ar aplica caldirii 

50% din suma care 

s-ar aplica caldirii 

 

 

 

Sumele obtinute se corecteaza cu coeficientii de corectie prevazuti  de legea nr 351/2001 privind privind amenajarea teritoriului national si        

care sunt : 

 

 

 



 

   

Rangul localităţii Zona în cadrul localităţii 

 A B C D 

II 2,40 2,30 2,20 2,10 

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                         Alba- Iulia 

                                                                                                                                                          24.05.2011 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei,      Contrasemneaza, 

Consilier        Secretar 

Pop Monica Liana      Marcel Jeler                                                               

                                                                                                                                                        

 


