
LA PROPUNEREA PRIMARULUI DORIN NISTOR,  
MUNICIPIUL SEBEȘ NU CREȘTE IMPOZITELE ÎN ANUL 2018 
 
 
Pentru anul 2018, Consiliul Local al Municipiul Sebeș, la propunerea primarului Dorin Nistor, a adoptat, 
pentru persoanele fizice, nivelul minim al impozitelor si taxelor locale prevăzute în Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. 
 
Prezentăm, mai jos, sintetic taxele locale: 
 

Categoria de impozit Prevederile din Codul fiscal Hotărârea Consiliul Local 
al Municipiului Sebeș 

IMPOZIT CLĂDIRI 
REZIDENȚIALE 

intre 0,08% - 0,2% 0,08% 

IMPOZIT CLĂDIRI 
NEREZIDENȚIALE 

intre 0,2% - 1,3% 0,2% 

IMPOZIT TEREN CU 
CONSTRUCȚII 

Zona A – lei/ha. 
între 6.042-15.106 

Zona B – lei/ha. 
între 4.215 – 10.538 

Zona C – lei/ha. 
între 2.668 – 6.670 

Zona D – lei/ha. 
între 1.410 – 3.526 

Zona A – lei/ha. 
6.042 

Zona B – lei/ha. 
4.215 

Zona C – lei/ha. 
2.668  

Zona D – lei/ha. 
1.410  

IMPOZIT TEREN 
EXTRAVILAN 

(conform art.465,alin.(7) din 
Legea 227/2015, suma astfel 
stabilită se înmulțește cu un 

coeficient, după cum urmează: 
pentru teren arabil = 2,40 
pentru pășune = 2,30 
pentru vie = 2,40 
pentru livadă = 2,40 

teren arabil – lei/ha. 
între 42 - 50 

pășune – lei/ha. 
între 20 -28 
vie – lei/ha. 
între 48 - 55 

livadă – lei/ha. 
între 48 - 56 

teren arabil – lei/ha. 
 42  

pășune – lei/ha. 
 20  

vie – lei/ha. 
48  

livada – lei/ha. 
 48  

 
 Comparativ cu anul 2017, în anul 2018, impozitele au scăzut semnificativ pentru 
imobilele compuse din casa, curte și gradină. 

 
EXEMPLU 

un contribuabil deține, în zona A, casă, curte și gradină, cu suprafețele de mai jos: 
 

Categoria de impozit Impozit datorat în 
anul 2017 

-lei- 

Impozit datorat în 
anul 2018 

-lei- 

Creștere/scădere 
-lei- 

 

Impozit clădiri – 
clădire zona A 

- corp principal 120 
mp 

-anexa 25 mp. 

240 240 0 



curte 50 mp. 118 118 0 

grădină 800 mp. 246 9 -237 

Impozit auto 
(autoturism cu 

cap.cilindrică 1.896 
cmc.)  

180 180 0 

TOTAL 784 547 -237 

 
Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren și auto, datorat pentru întregul an, până la 

data de 31 martie 2018 inclusiv, se acordă o bonificație de 9,99 %. 
 

În cazul persoanelor juridice, Consiliul Local al Municipiului Sebeș, la propunerea primarului 
Municipiului Sebeș, nu a majorat impozitele și taxele locale în anul 2018, comparativ cu anul 2017. 
Excepție fac impozitele asupra mijloacelor de transport mai mari de 12 tone, care au fost majorate de 
către Guvernul României, cu cca. 6,5 % în anul 2018, comparativ cu anul 2017. 

 

Categoria de impozit Prevederile din Codul fiscal Hotărârea Consiliul Local 
al Municipiului Sebeș 

IMPOZIT CLĂDIRI 
REZIDENȚIALE 

între 0,08% - 0,2% 0,08% 

IMPOZIT CLĂDIRI 
NEREZIDENȚIALE 

între 0,2% - 1,3% 1 % 

IMPOZIT TEREN CU 
CONSTRUCȚII 

Zona A – lei/ha. 
între 6.042-15.106 

Zona B – lei/ha. 
între 4.215 – 10.538 

Zona C – lei/ha. 
între 2.668 – 6.670 

Zona D – lei/ha. 
între 1.410 – 3.526 

Zona A – lei/ha. 
6.042 

Zona B – lei/ha. 
4.215 

Zona C – lei/ha. 
2.668  

Zona D – lei/ha. 
1.410  

IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN 
(conform art.465,alin.(7) din 
Legea 227/2015 suma astfel 
stabilită se înmulțește cu un 

coeficient, după cum urmează: 
pentru teren arabil = 2,40 
pentru pășune = 2,30 
pentru vie = 2,40 
pentru livadă = 2,40  

teren arabil – lei/ha. 
între 42 - 50 

pășune – lei/ha. 
între 20 -28 
vie – lei/ha. 
între 48 - 55 

livadă – lei/ha. 
între 48 - 56 

teren arabil – lei/ha. 
 42  

pășune – lei/ha. 
 20  

vie – lei/ha. 
48  

livada – lei/ha. 
 48  

 


