
ROMANIA
JUDEŢUL MURES

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                               

                                          
                                                                                                                          

                                   H O T Ă R Â R E A   Nr.104
                                           din  13 decembrie 2017

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.44/25.04.2017 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor  locale pe anul 2018, la nivelul comunei

                                                          LIVEZENI.

         Consiliul  local  al comunei Livezeni,judeţul Mureş,

        Luând în considerare raportul de specialitate și expunerea de motive,
       Ținând seama de avizul comisiei de specialitate,
        Având în vedere H.C.L. Livezeni nr.44/25.04.2017 privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale pentru anul 2018,
       In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.79/2017 și a Legii nr.209/2017 pentru 
modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,
       Potrivit Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative,republicată și Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică,
       În baza dispoziţiilor art.36 alin.(4) lit.c), art.45 alin.(2 lit.c) și art.115 alin.(1) lit.b) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

                              H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art.1.Se aprobă modificarea taxelor din anexa la H.C.L. nr.44/25.04.2017 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 la nivelul comunei Livezeni, potrivit 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

      Art.2.Se încredinţează cu aducere la îndeplinire a prezentei compartimentul impozite 
şi taxe.
    Art.3.Prezenta hotărâre se comunică:

                Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
                Primarului comunei Livezeni
                Compartiment impozite şi taxe
                Afişare spre cunoştinţă publică.

		PREȘEDINTE		DE	ȘEDINȚĂ,																																																																																																Contrasemnează,
												Ilea	Gelu	Victor																																																																																																																					 Secretar

																																																																																																																																												Hangan	Aurelia



                                                              Anexa nr.1 la HCL nr.104 /13.12.2017                  

I. Modificarile si completarile aduse prin O.U.G nr. 79/2017

94. La articolul 470 alineatul (5), tabelul se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Autovehicule de transport marfă cu masă totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone 
PF si PJ:

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima 
admisa

Impozitul in lei/ anul 2018

Vehicule cu sisteme
cu suspensie 
pneumatică sau un 
echivalent recunoscut

Vehicul cu 
alt sistem de 
suspensie

1.Autovehicule cu doua axe şi cu masă: x x

a) Masa de cel putin 12 tone,dar mai mica de 13 tone 0 142

b) Masa decel putin 13 tone,dar mai mica de 14 tone 142 395

c) Masa de cel putin 14 tone ,dar mai mica de 15 tone 395 555

d) Masa de cel putin 15 tone ,dar mai mica de 18 tone 555 1257

e.) Masa de cel putin 18 tone 555 1257

2.Autovehicule cu trei axe şi cu masă: x x

a) Masa de cel putin 15 tone ,dar mai mica de 17 tone 142 248

b) Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 248 509

c) Masa de cel putin 19 tone,dar mai mica de 21 tone 509 661

d) Masa de cel putin 21 tone ,dar mai mica de 23 tone 661 1019

e) Masa de cel putin 23 tone ,dar mai mica de 25 tone 1019 1583

f) Masa de cel putin 25 tone ,dar mai mica de 26 tone 1019 1583

g.)Masa de cel putin 26 tone 1019 1583

3.Autovehicule cu patru axe şi cu masă: x x

a) Masa de cel putin 23 tone,dar mai mica de 25 tone 661 670

b) Masa de cel putin 25 tone ,dar mai mica de 27 tone 670 1046

c) Masa de cel putin 27 tone ,dar mai mica de 29 tone 1046 1661

d) Masa de cel putin 29 tone ,dar mai mica de 31 tone 1661 2464

e) Masa de cel putin 31 tone ,dar mai mica de 32 tone 1661 2464

f)  Masa de cel putin 32 tone 1661 2464

95. La articolul 470 alineatul (6), tabelul se modifică şi va avea următorul cuprins:

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă 
cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone PF si PJ:



Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima 
admisa

Impozitul în lei/anul 2018

Vehicule cu 
sisteme de 
suspensie 
pneumatică sau un 
echivalent 
recunoscut

Vehicul cu alt sistem 
de suspensie

1. Autovehicule cu 2+1 axe şi cu masă: x x

a) Masa de cel putin 12 tone ,dar mai mica de 14 
tone

0 0

b) Masa de cel putin 14 tone ,dar mai mica de 16 
tone 

0 0

c) Masa de cel putin 16 tone ,dar mai mica de 18 
tone 

0 64

d) Masa de cel putin 18 tone ,dar mai mica de 20 
tone

64 147

e) Masa de cel putin 20 tone , dar mai mica de 22 
tone

147 344

f) Masa de cel putin 22 tone , dar mai mica  de 23 
tone 

344 445

g) Masa de cel putin 23 tone , dar mai mica de 25 
tone

445 803

h)Masa de cel putin 25 tone , dar mai mica de 28 
tone

803 1408

i) Masa de cel putin 28 tone 803 1408

2. Autovehicule cu 2+2 axe şi cu masă: x X

a) Masa de cel putin 23 tone , dar mai mica de 25 
tone

138 321

b) Masa de cel putin 25 tone , dar mai mica de 26 
tone

321 528

c) Masa de cel putin 26 tone , dar mai mica de 28 
tone

528 775

d) Masa de cel putin 28 tone , dar mai mica de 29 
tone

775 936

e) Masa de cel putin 29 tone , dar mai mica de 31 
tone

936 1537

f) Masa de cel putin 31 tone ,dar mai mica de 33 
tone

1537 2133

g) Masa de cel putin 33 tone , dar mai mica de 36 
tone

2133 3239

h) Masa de cel putin 36 tone , dar mai mica de 38 
tone 

2133 3239

i) Masa de cel putin 38 tone 2133 3239

3. Autovehicule cu 2+3 axe şi cu masă: x x

a) Masa de cel putin 36 tone ,dar mai mica de 38 
tone

1698 2363

b) Masa de cel putin 38 tone , dar mai mica de 40 2363 3211



tone 

c) Masa de cel putin 40 tone 2363 3211

4. Autovehicule cu 3+2 axe şi cu masă: x x

a) Masa de cel putin 36 tone , dar mai mica de 38 
tone

1500 2083

b) Masa de cel putin 38 tone , dar mai mica de 40 
tone 

2083 2881

c) Masa de cel putin 40 tone , dar mai mica de 44 
tone

2881 4262

d) Masa de cel putin 44 tone 2881 4262

5. Autovehicule cu 3+3 axe si cu masa: x x

a)Masa de cel putin 36 tone , dar mai mica de 38 
tone 

853 1032

b) Masa de cel putin 38 tone , dar mai mica de 40 
tone 

1032 1542

c)Masa de cel putin 40 tone , dar mai mica de 44 
tone

1542 2454

d)Masa de cel putin 44 tone 1542 2454

96. La articolul 493, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 
posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul 
amenzii.”

II. Modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 209/201

ART. I
    1. La articolul 456 alineatul (1), după litera w) se introduce o nouă literă, litera x), 
cu următorul cuprins:
    "x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de 
titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau 
principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice."
    2. La articolul 456 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau 
arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. x);".
    3. La articolul 464 alineatul (1), după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), 
cu următorul cuprins:
    "z) suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente 
istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de 
titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia terenurilor care sunt 
folosite pentru activităţi economice."



    4. La articolul 464 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca 
monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât 
cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru 
activităţi economice;".
    5. La articolul 464 alineatul (2), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), 
cu următorul cuprins:
    "s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeţele neconstruite ale 
terenurilor cu regim de monument istoric, în funcţie de suprafaţa afectată şi de perioada 
punerii monumentelor istorice la dispoziţia publicului pentru vizitare, precum şi 
instituţiilor specializate pentru cercetare."


