ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 72
din 17 decembrie 2015
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016, la nivelul comunei
LIVEZENI.
Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,întrunit în şedinţă ordinară.
Având în vedere raportul întocmit privind propuneri pentru stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016 precum şi avizul comisiei de specialitate,

În temeiul prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, ale Legii
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ale art.27 şi art.30 Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonanţei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată;
În baza dispoziţiilor art.36, alin. (4), lit. "c" şi art.45 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2016 potrivit
prezentei hotărâri,astfel:
Art 2 – Impozitul pe clădiri datorat de către persoanele fizice:
(1)Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor
fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%, asupra valorii
impozabile a clădirii, conform prevederilor art . 457 din Legea 227/2015 privind Codul
Fiscal.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei
cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
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(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor art 2 alin.
(2), din prezenta hotărâre , impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii
impozabile determinate conform art . 457 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
(5) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop
rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop
nerezidenţial, conform art. 458.În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu
fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează
conform art. 457.Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop
nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară
activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care
desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform
prevederilor art. 458.
Modul de calcul al impozitului pe clădiri – persoane fizice:
V i x M HCL x 0.1 % x M d = impozit clădire/an
unde:
M HCL = majorarea impusă prin Hotărârea Consiliul Loca
NIVELURILE APLICABILE PENTRU
ANUL 2016

Felul clădirilor şi al altor
construcţii impozabile

0

1

Valoarea impozabilă - lei/m2 Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice,
canalizare, electrice,
încălzire (condiţii
încălzire
cumulative)
2

3

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă, sau din orice alte
A
materiale rezultate în urma unui tratament termic
şi/sau chimic.

1000

600

Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din
B
orice alte materiale nesepuse unui tratament
termic şi/sau chimic

300

200

Clădire anexă cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte
C
materiale rezultate în urma unui tratament termic
şi/sau chimic

200

175

Clădire anexă cu peretii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci
D
sau din orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic

125

75

2

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol
E
şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol
F şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât
cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A - D

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru
stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul anterior valoarea
impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.

Art 3 – Impozitul /taxa pe clădiri datorat de către persoanele juridice
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra
valorii impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, asupra
valorii impozabile a clădirii.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice,
impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop
rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop
nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui
pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul
anului fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în
contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

3

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de
evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care
a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.
(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în
ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
(9) În cazul în care proprieterul clădirii pentru care se datoarează taxa pe clădiri nu a
actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă , diferenţa
de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2) , după caz , va fi datorată de
proprietarul clădirii .
Art 4 – Pentru determinarea impozitului /taxei pe clădiri şi a taxei pentru
eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a
impozitului/taxei pe terenul intravilan, repectiv extravilan, pentru anul 2016, se aplică
delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Livezeni
nr.165/2005
Modul de calcul al impozitului sau taxei pe clădiri pentru persoane
juridice:

Impozit = V i * C i * M HCL
unde
V i = valoare de impozitare
C i = cota de impozitare stabilită de CL (=5%)

M HCL = majorarea impusă prin Hotărârea Consiliul Local

Scutiri de la plata impozitului pe clădiri:
Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum
urmează:
1. clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror
instituţii publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice,
altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;
2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau
arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau
de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
3. clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor
religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
4. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de
stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
5. clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite
pentru activităţi economice;
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6. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearoelectrice, staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni;
7. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru activităţi economice;
7^1. clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de
stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
8. clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
9. clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
10. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic
al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11. clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor
care sunt folosite pentru activităţi economice;
12. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut
cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
13. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;
14. clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice,
hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea
împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile
şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice;
15. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte,
diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
16. construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi
turnurile de extracţie;
17. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru
furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
18. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale
în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;
19. clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii, fundaţii şi
culte, potrivit hotărârii consiliului local.
(2) Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele
constitutive ale unei clădiri.
(3) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (1) pct. 10 - 13 se aplică pentru perioada
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.

Art.5- Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan
construcţii

- terenuri cu

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul
localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform
încadrării pe zone făcute de consiliul local prin se aplică delimitarea zonelor aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local al comunei Livezeni
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(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la
categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol
la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400
m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

IMPOZITUL PE TEREN INTRAVILAN
Anul 2016
Calculul impozitului pe curţi:
Impozit = S t * V_imp c * M HCL
unde
S t = suprafaţa curţii, exprimat în hectare
V_imp c = valoarea impozitului pe hectar
M HCL = majorarea impusă prin hotărârea consiliului local (%)

Rangul localităţii V
Rangul localităţii IV
Zona în cadrul localităţii

- IVĂNEŞTI - POIENIŢA –
- SÎNIŞOR –

- LIVEZENI –
(lei/ha)

(lei/ha)
A

916

734

Art.6 - Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - înregistrat la
altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii
(1) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte
400 m2, impozitul/taxa 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).
(2) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit art 465 alin. (3) din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal , se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei
pe hectar:

Nr. Crt.

Categoria de folosinţă

Zona A
(lei/ha)

0

1

2

1.

Teren arabil

29

2.

Păşune

22

3.

Fâneaţă

22

4.

Vie

48

6

5.

Livadă

56

6.

Pădure sau alt teren de vegetaţie forestieră

29

7.

Teren cu ape

16

8.

Drumuri şi căi ferate

0

9.

Teren neproductiv

0

(3) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător
rangului localităţii respectiv:

| Rangul localităţii | Coeficientul de corecţie |
|____________________|__________________________|
|____________________|__________________________|
|
IV
|
1,10
|
|____________________|__________________________|
|
V
|
1,00
|
|____________________|__________________________|

(4) Ca excepţie de la prevederile alin. (2)-(5), 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
conform prevederilor art 465 alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal alin. (7)
numai dacă 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).
Art.7- Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan
În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în
următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin.
(6) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal:
Cota aditionala aprobata este de 5%,astfel:
CATEGORIA DE FOLOSINTA
Teren extravilan

NR.CRT

IMPOZIT
( RON)

1

TEREN CU CONSTRUCTI

33

2

TEREN ARABIL

53

3

PASUNE

29

4

FANEATA

29

5

VIE PE ROD

58

6

VIE PANA LA ROD

0

7

LIVADA PE ROD

59

8

LIVADA PANA LA INTRAREA PE ROD

0

7

9

PADURE SAU ALT TEREN CU VEGETATIE FORESTIERA

11

PADURE IN VARSTA DE PANA LA 20 DE ANI SI PADURE CU
0
ROL DE PROTECTIE

12

TEREN CU APA,ALTUL DECAT CEL CU AMENAJARI
7
PISCICOLE

13

TEREN CU AMENAJARI PISCICOLE

36

14

DRUMURI SI CAI FERATE

0

15

TEREN NEPRODUCTIV

0

17

Art.8 - Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ- teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după
caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare
sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
Art.9 - Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ- teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după
caz, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe
teren.
Scutiri
(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:
a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau
agrement;
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat,
utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a
întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu
caracter umanitar, social şi cultural;
d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase,
precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite
pentru activităţi economice;
e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau
particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care
sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de
şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum
şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr.
263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi
economice;
h) 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 oficiile de cadastru şi publicitate
imobiliară;
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i) terenurile 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 degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada
cât durează ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru
agricultură sau silvicultură;
l) 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 ocupate de piste şi
terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum
şi cele ale metroului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele
utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu
respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română,
în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi
economice;
q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia
terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de
război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare;
t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate,
respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor
încadraţi în gradul I de invaliditate;
u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a),
c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării
şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de
Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se
reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete
cu vârsta de până la 20 de ani;
x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;
y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate
sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate
publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.
Art 10 - Impozitul pe mijloacele de transport este cel stabilit la art. 470- din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
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Pentru vehiculele înregistrate conform art.470 alin.(2) II impozitul pe mijloacele de
transport va fi urmatorul fiind adăugată cota aditională stabilită de 5%
Nr.
Crt.

Lei/200
cm³
fracţiune din acesta

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

sau

I. Vehicule înmatriculate
1.

Motociclete, tricicluri ,cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea
8
cilindrica de pana la 1600cm3,inclusiv

2.

Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de
9
peste 1600 cm3

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601cm3 şi 2000 cm3
19
inclusiv

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3
76
inclusiv

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2601cm3 si 3000cm3
151
inclusiv

6.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001cm3

297

7.

Autobuze,autocare,microbuze

25

8.

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima
35
autorizata de pana la 12 tone,inclusiv

9.

Tractoare inmatriculate

19

II.VEHICULE INREGISTRATE
1.

Vehicule cu capacitate cilindrica

Lei/200cm3

1.1

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4800 cm3

4

1.2

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4800 cm3

6

2.

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

100 lei/an

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii
consiliului local.
În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele
respective.

Autovechicule de transport marfa mai mari de 12 tone
În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone,
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor ,exprimat
sumele impreuna cu cota aditionala stabilita ,care este de 5%.

Autovehicule de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone:
NIVELURILE
FISCAL 2016

APLICABILE

ÎN

ANUL

Impozitul în lei/an
Numarul axelor şi masă totală maximă autorizată Vehicule cu sisteme
(în tone)
cu
suspensie
Vehicul cu alt sistem
pneumatică sau un
de suspensie
echivalent
recunoscut
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1.Autovehicule cu doua axe şi cu masă:

x

x

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

140

b) Masa decel putin 13 tone,dar mai mica de 14
140
tone

385

c) Masa de cel putin 14 tone ,dar mai mica de 15
385
tone

543

d) Masa de cel putin 15 tone ,dar mai mica de 18
543
tone

1227

e.) Masa de cel putin 18 tone

543

1227

2.Autovehicule cu trei axe şi cu masă:

x

x

a) Masa de cel putin 15 tone ,dar mai mica de 17
140
tone

243

b) Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19
243
tone

498

c) Masa de cel putin 19 tone,dar mai mica de 21
498
tone

646

d) Masa de cel putin 21 tone ,dar mai mica de 23
646
tone

994

e) Masa de cel putin 23 tone ,dar mai mica de 25
994
tone

1546

f) Masa de cel putin 25 tone ,dar mai mica de 26
994
tone

1546

g.)Masa de cel putin 26 tone

994

1546

3.Autovehicule cu patru axe şi cu masă:

x

x

a) Masa de cel putin 23 tone,dar mai mica de 25
646
tone

654

b) Masa de cel putin 25 tone ,dar mai mica de 27
654
tone

1022

c) Masa de cel putin 27 tone ,dar mai mica de 29
1022
tone

1622

d) Masa de cel putin 29 tone ,dar mai mica de 31
1622
tone

2406

e) Masa de cel putin 31 tone ,dar mai mica de 32
1622
tone

2406

f) Masa de cel putin 32 tone

2406

1622

În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu
suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor , exprimat sumele impreuna cu cota aditionala stabilita care
este de 5%:
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă
totală maximă autorizată de peste 12 tone
Impozitul în lei/an
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Numarul axelor şi masă totală maximă autorizată NIVELURILE
(în tone)
FISCAL 2016

APLICABILE

ÎN

ANUL

Vehicule cu sisteme
de
suspensie Vehicul cu alt sistem
pneumatică sau un de suspensie
echivalent recunoscut
1. Autovehicule cu 2+1 axe şi cu masă:

x

x

a) Masa de cel putin 12 tone ,dar mai mica de 14
0
tone

0

b) Masa de cel putin 14 tone ,dar mai mica de 16
0
tone

0

c) Masa de cel putin 16 tone ,dar mai mica de 18
0
tone

63

d) Masa de cel putin 18 tone ,dar mai mica de 20
63
tone

144

e) Masa de cel putin 20 tone , dar mai mica de 22
144
tone

336

f) Masa de cel putin 22 tone , dar mai mica de 23
336
tone

435

g) Masa de cel putin 23 tone , dar mai mica de 25
435
tone

784

h)Masa de cel putin 25 tone , dar mai mica de 28
784
tone

1376

i) Masa de cel putin 28 tone

784

1376

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

x

X

a) Masa de cel putin 23 tone , dar mai mica de 25
134
tone

314

b) Masa de cel putin 25 tone , dar mai mica de 26
314
tone

516

c) Masa de cel putin 26 tone , dar mai mica de 28
516
tone

757

d) Masa de cel putin 28 tone , dar mai mica de 29
757
tone

915

e) Masa de cel putin 29 tone , dar mai mica de 31
915
tone

1500

f) Masa de cel putin 31 tone ,dar mai mica de 33 tone 1500

2083

g) Masa de cel putin 33 tone , dar mai mica de 36
2083
tone

3163

h) Masa de cel putin 36 tone , dar mai mica de 38
2083
tone

3163

i) Masa de cel putin 36 de tone , dar mai mica de 38
2083
tone

3163

j) Masa de cel putin 38 tone

2083

3163

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

x

x

a) Masa de cel putin 36 tone ,dar mai mica de 38
1658
tone

2307

b) Masa de cel putin 38 tone , dar mai mica de 40 2307

3135

12

tone
c) Masa de cel putin 40 tone

2307

3135

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

x

x

a) Masa de cel putin 36 tone , dar mai mica de 38
1465
tone

2034

b) Masa de cel putin 38 tone , dar mai mica de 40
2034
tone

2813

c) Masa de cel putin 40 tone , dar mai mica de 44
2813
tone

4161

d) Masa de cel putin 44 tone

2813

4161

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

x

x

a)Masa de cel putin 36 tone , dar mai mica de 38
834
tone

1008

b) Masa de cel putin 38 tone , dar mai mica de 40
1008
tone

1506

c)Masa de cel putin 40 tone , dar mai mica de 44
1506
tone

2397

d)Masa de cel putin 44 tone

2397

1506

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule
prevăzută la alin.
(6),Taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA

IMPOZIT
(RON)

a. Pana la o tona,inclusiv

9

b. Peste 1 tona,dar nu mai mult

34

c. Peste 3 tone,dar mai mult de 5 tone

52

d. Peste 5 tone

64

Taxa pentru autovehicule lente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

autocositoare;
autoexcavator (excavator pe autoşasiu);
autogreder sau autogreper;
buldozer pe pneuri;
compactor autopropulsat;
excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri
sau excavator pe pneuri;
freza autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat;
freză rutieră;
încărcator cu o cupă pe pneuri;
instalaţie autopropulsată de sortare-concasare;
macara cu greifer;
macara mobilă pe pneuri;
macara turn autopropulsată;
maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele:
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a. lucrări de terasamente;
b. construcţia şi întreţinerea drumurilor;
c. decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri;
d. finisarea drumurilor;
e. forat;
f. turnarea asfaltului;
g. înlăturarea zăpezii;
15. şasiu autopropulsat cu fierastrau pentru tăiat lemne;
16. tractor pe pneuri;
17. troliu autopropulsat;
18. motostivuitoare;
19. utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor;
20. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă;
21. vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri;
22. vehicul pentru marcarea drumurilor;
23. vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri;
24. şi altele asemenea.
În cazul autovehiculelor lente, taxa pentru oricare tip de autovehicul este în sumă
fixă de 45 lei/an 1.

Scutiri

(1 ) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război,
văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau
invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu
handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute
la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute
la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor
fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de
transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în
afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii,
cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a
susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
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m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită
de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală,
asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil,
familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în
dificultate, în condiţiile legii;
n) autovehiculele acţionate electric;
o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în
folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale.
(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele
de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole
utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data
de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport
(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana
care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat
în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să
depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.
(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România,
proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui
rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi
datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.
(4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să
depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii,
şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de
transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul
are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal
local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de
zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport
stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar,
pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1
ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului
în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;
b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază
de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data
procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă
intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente;
c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii
declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii
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procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă
intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.
(7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care
beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

MIJLOACE DE TRANSPORT PE APA
(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:
Nr.
Crt.

Mijlocul de transport pe apa

Impozitul în lei/an

1.

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz personal şi pescuit

21

2.

Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

3.

Bărci cu motor

210
agrement2

4.

Nave de sport şi

400

5.

Scutere de apă

210

6.

Remorchere şi împingătoare:

0

a.) până la 500 CP inclusiv

559

b.) peste 500 CP si pana la 2000 CP , inclusiv

909

c.) peste 2000CP si pana la 4000CP, inclusiv

1.398

d.) peste 4000 CP

2.237

7.

Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta

182

8.

Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

x

a.) cu capacitate de încărcare până la 1500 de tone inclusiv

182

b.) cu capacitate de încărcare între 1500 –si pana la 3000 de tone
280
,inclusiv
c.) cu capacitate de încărcare de peste 3000 tone

490

Art.11 - Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de
transport datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2016,
inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10 % .
Art.12 Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2015, mai mici de 10
lei, se anulează. Plafonul se aplică tuturor creanţelor fiscale datorate şi neachitate de
debitori .
Art.13 – Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în
domeniul construcţiilor, se propun la nivelul maxim permis de art. 474 din Codul Fiscal,
după cum urmează :
Pentru certificat de urbanism :
Suprafata pentru care
certificatul de urbanism

se

obtine

Taxa (lei)
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a) până la 150 m² inclusiv
b) între 151 - 250 m² inclusiv
c) între 251 – 500 m² inclusiv
d) între 501 – 750 m² inclusiv
e) între 751 – 1000 m² inclusiv
f) peste 1000 m²

3
3.5
4.5
6
7
7 + 0,01 lei/m²
pt. fiecare m² care depăşeşte 1000 m²

Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi:
Nr.
Crt.

Denumire

1.

Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o 0,5%
din
valoare
clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la autorizată a lucrărilor de
locuinţă
construcţii

Cuantum

8 lei/m² pentru fiecare m²
de suprafaţă ocupată de
construcţie

2.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări

3.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de 3%
din
valoarea
organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care autorizată a lucrărilor de
nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire
organizare de şantier

4.

2%
din
valoarea
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de
autorizată a lucrărilor de
corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri
construcţie

5.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în 8 lei/m² pentru suprafaţa
spatiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a ocupată de construcţie
panourilor de afisaj, a firmelor şi reclamelor

6.

Taxa pentru avizarea unui certificat de urbanism de către 12 lei
primarul comunei

7.

10%
din
valoarea
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice autorizată a lucrărilor de
altă construcţie decât cele menţionate anterior
construcţie,
inclusiv
instalaţiile aferente

8.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare sau demolare,
totală sau parţială, a unei construcţii. În cazul desfiinţării
parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se
modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care
urmează a fi demolată

9.

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism / 30% din valoarea taxei
autorizaţie de construcţie
iniţiale

10.

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare,
13 lei
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin
cablu

11.

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi
8 lei
adresă

12.

Taxa vanzare ambulanta

0,1% din valoarea
impozabilă a construcţiei,
stabilită
pentru
determinarea impozitului
pe clădiri

12 lei/zi
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Art.14- Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc
după cum urmează:
-Taxă eliberare atestat de producător - 50 lei/atestat;
-Taxă eliberare carnet de comercializare -15 lei/carnet;
-Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei acrivitatii
economice si autorizatii de functionare:
- a.) Eliberarea:14 lei
- b.) Viza anuala:7 lei
-Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de
pe alte asemenea planuri: 25 lei/mp
-Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare: 20 lei
Art.15-Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfășurarea activității de alimentație publică, a caror activitate se incadreaza in grupele
561-Restaurante,563- Baruri si alte alte activitati de servire a bauturilor si 932- Alte
activitati recreative si distractive potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationalaCAEN, conform
art.475,alin.3 din
codul
fiscal,
se
stabileşte
astfel:.
a.) pentru unităţile de alimentaţie publică având o suprafaţă mai mică de 20 m2 – 300 lei;
b.)pentru unităţile de alimentaţie publică având o suprafaţă cuprinsă între 20–100 m2 – 1000
lei;
c.) pentru unităţile de alimentaţie publică având o suprafaţă mai mare de 100 m2 – 1500 lei;
d.)pentru terasele sezoniere – 300 lei.
Sunt scutite de taxa pentru eliberarea/viza anuală a autorizației privind desfășurarea
activității de alimentație publică urmatoarele:
-autorizatiile ai caror beneficiari sunt veterani de razboi, vaduve de razboi sau
vaduve necasatorite ale veteranilor de razboi;
-autorizatii ale caror beneficiari sunt prevazut la art.1 din Decretul-lege
nr.118/1990,republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
Art.16 – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Nr.
Crt.

Denumire

Cuantum
- lei/m² -

1.

În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
32
activitate economică

2.

În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru
23
reclamă şi publicitate

Scutiri
(1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă
şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă
unor activităţi economice.
(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop
de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau
structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de
această ultimă persoană.
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele,
panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.
(4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de
identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie,
precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.
18

(5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru
afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor,
realizării de reclamă şi publicitate.
Art.17 - Impozitul pe spectacole conform art.481 din Legea nr.227/2015 privind
Codul Fiscal se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea
biletelor de intrare şi a abonamentelor :
a) 2% în cazul unul spectacol de teatru , de exemplu o piesă de teatru, balet, operă,
operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la
cinematograf , un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională
b) 5 % în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a)
Art.18.- Taxele speciale instituite de către Compartimentul Impozite şi Taxe
Locale, se stabilesc astfel:
A. Taxe speciale pentru eliberarea, de către compartimentul Impozite şi Taxe
Locale, a urmatoarelor documente:
Nr. Denumire document
Taxa
Taxa
crt.
prevăzută prevăzută
pentru
pentru
persoane
persoane
fizice
juridice
1
Alte taxe si impozite
4
4
2
Radiere autovechicule
5
5
3
Taxa xerocopi A4 fata
0.25
0.25
4
Taxa xeroxcopii A4 fata/verso
0.40
0.40
5
Taxa xerox copi A3
0.40
0.40
6
Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort administrativ
700 lei
700 lei
7
Taxa pentru remasurarea suprafetelor de teren pentru persoane
100
100
fizice si juridice:
lei/parcela lei/parcela
8
Taxa pentru comunicarea radierii unui vehicol din evidentele
5
5
fiscale(numai in cazul contribuabilul are stinse TOATE creantele lei/vehicul lei/vehicul
fiscale,inclusiv amenzile)
9
Taxa inchiriere camin:
Livezeni,Ivanesti,Sanisor si Poienita pentru nunti:
700
700
Livezeni,Ivanesti,Sanisor si Poienita pentru botezuri,zile
300
300
onomastice,reuniuni
Livezeni,Ivanesti,Sanisor si Poienita pentru spectacole ,prezentari
200
200
13 Taxa pentru garantie in cuantum de:
-Taxa garantie camin cultural pentru nunti:
2000
2000
-Taxa garantie camin
cultural pentru botezuri,zile
500
500
onomastice,reuniuni:
-Taxa garantie camin cultural pentru parastas:
200
200
-Taxa garantie camin cultural pentru spectacole,prezentari:
1000
1000
-plus plata consumului energiei electrice si gaz
La valoarea
La
facturii
valoarea
emise ce s- facturii
a consumat emise ce spe perioada a consumat
inchirierii
pe
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14
15
16
17
18
19

perioada
inchirierii
-garantia (se restituie dupa achitarea taxelor de mai sus)
Este egal Este egal
cu valoarea
cu
inchirierii valoarea
inchirierii
Inregistrarea ,la cerere,in actele de stare civila a schimbarii numelui
15
15
si sexului
Transcrierea ,la cerere,in registrele de stare civila romane ,a actelor
2
2
de stare civila intocmite de autoritatiile straine
Reconstituirea si intocmirea ulterioara,la cerere,a actelor de stare
2
2
civila
Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor
2
2
pierdute,sustrase,distruse sau deteriorate
Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind
5
5
furnizarea unor date din Registrul Agricol
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
15
15
dobandite in baza Legii fondului funciar nr.18/1991, cu exceptia
celor pentru terenurile agricole si forestiere

B. Taxa specială pentru eliberarea de copii ale unor acte necesare populaţiei în
raporturile acesteia cu comuna Livezeni , existente în arhivă:
- pe suport de hârtie format A4- 2 lei/pagină;
- pe suport de hârtie format A3- 3 lei/pagină;
Art 19. SANCŢIUNI
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară,
contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii
încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6),
(7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10),
art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478
alin. (5) şi art. 483 alin. (2);
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10)
lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin.
(2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art.
483 alin. (2).
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de 70 lei, iar cele
de la alin. (2) lit. b) cu amendă de 279 lei
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 325 lei
(4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art.
494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 500 lei.
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la
alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.
(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane
împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
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(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a
consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.
(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.
Art.20.Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă H.C.L.
nr.51/27.10.2015.
Art.21.Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
compartimentul impozite şi taxe locale
Art.22-. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- Compartiment impozite şi taxe locale
- Compartiment contabilitate
- Afişare spre cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Toldi Gyongyike

Contrasemnează,
secretar
Hangan Aurelia
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