
                ANEXA NR. 2a 
                        la Hotărârea nr. 8 / 31.01.2018 

                a Consiliului local al comunei Budacu de Jos 
 

IMPOZITUL/TAXA 
 pe terenurile situate în intravilan, proprietatea persoanelor juridice 

 
I. Terenuri  amplasate  în  intravilan – înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii     

                                                                                                                                                                                 lei/ha/an 

Zona în cadrul localităţii 

Impozitul/taxa stabilite pentru 
anul 2017 

Impozitul/taxa propuse  
pentru anul 2017 

Rang IV Rang V Rang IV Rang V 

A 889 711 889 711 
B 711 534 711 534 
C 534 355 534 355 
D 348 178 348 178 

 
I. Terenuri amplasate în intravilan - înregistrate în registrul agricol la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii 

                                                                                                                lei/ha/an 

 
 

Nr. 
Crt. 

 
Categoria de folosinţă 

Impozitul/taxa stabilite pentru 
anul 2017 

Impozitul/taxa propuse  
pentru anul 2018 

  
Zona 

A 
Zona 

A 

1 Teren arabil 28 28 

2 Păşune 21 21 

3 Fâneaţă 21 21 

4 Vie 46 46 

5 Livadă 53 53 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 28 

7 Teren cu ape 15 15 

8 Drumuri şi căi ferate x x 

9 Neproductiv x x 

NOTĂ: 
Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenuri, la nivelurile prevăzute în tabelul de la pct.II se va aplica coeficientul de corecţie pozitivă 
pentru localităţi de rangul IV - Budacu de Jos – 1,10 şi pentru localităţi de rangul V – Buduş, Jelna, Monariu şi Simioneşti – 1,05.   

 
1. 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 avându-se în vedere valorile prevăzute în tabelul de 



la Anexa nr. 3 şi coeficientul de corecţie prevăzut la art. 457 alin. (6) din noul Cod fiscal , numai dacă aceştia (persoanele juridice) 
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). 

3.  În cazul în care nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la nota nr. 2, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii 
administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform valorilor stabilite în tabelul de la pct. I şi 
respectiv pct. II, după caz. 

 


