
Anexa la HCL nr.44/25.05.2017                                                                                            

TABLOU
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau 

se ajustează, după caz, de către Consiliul Local Livezeni
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale

CAPITOLUL  I –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI

Art. 457 alin. (1) – cladiri rezidentiale aflate in proprietatea 
persoanelor  fizice

COTELE STABILITE PENTRU ANUL 2017 COTELE PROPUSE PENTRU ANUL 2018

0,1%                        0,1%
Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² -

Tipul clădirii

VALORILE  STABILITE PENTRU ANUL 2017 VALORILE  PROPUSE PENTRU ANUL 2018

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative)

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative)

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic și/sau chimic

1.000 600 1.000 600

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic și/sau chimic 

300 200 300 200

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic  

200 175 200 175

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

125 75 125 75



E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol, la demisol si sau la mansarda, 
utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit A-D

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol, la demisol si sau la mansarda, 
utilizate in alta scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre 
tipurile de cladiri prevazute la lit A-D

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii

COTELE STABILITE PENTRU ANUL 2017 COTELE PROPUSE PENTRU ANUL 2018

Art. 458 alin. (1) - pf - nerezidentiale                                  0,2% 0,2%

Art. 458 alin. (3) - pf - nerezidential, dom agricol                                0,4% 0,4%

Art. 458 alin. (3) - pf - nerezedential, nu a fost reevaluat                                  2% 2%

Art. 460 alin. (1) – pj - rezidentiale                                 0,1% 0,1%

Art. 460 alin. (2) - pj - nerezidentiale                                    1,3% 1,3%

Art. 460 alin. (3) – pj- dom. agricol 0,4% 0,4%

Art. 460 alin. (8) – pj- neactualizat 5% 5%

Art. 462 alin. (2) – bonificatie                                  10% 10%
COTE ADITIONALE STABILITE PENTRU 

ANUL 2017
COTE ADITIONALE STABILITE PENTRU ANUL 2018

0 % 0 %



CAPITOLUL  II  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN
Art. 465 alin. (2) – teren intravilan cu constructii si altele decat constructii, pana la 400 mp - lei/ha
Zona în 
cadrul 

localității

NIVELURILE  STABILITE PENTRU ANUL 2017 NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2018

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități

0 I II III IV V 0 I II III IV V

A 916 734 916 734
B 734 734 734 734
C 552 367 552 367
D 360 184 360 184

Art. 465 alin. (4) – teren intravilan altele decat constructii, peste 400 mp - lei/ha

Nr.
crt.

                        Zona

Categoria 
de  folosință

NIVELURILE  STABILITE 
PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2018

A A

1 Teren arabil 29 29
2 Pășune 22 22
3 Fâneață 22 22
4 Vie 48 48
5 Livadă 56 56
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetație forestieră
29 29

7 Teren cu ape 16 16
8 Drumuri și căi ferate 0 0
9 Neproductiv 0 0



Art. 465 alin. (7) - teren extravilan PF si PJ - lei/ha -

Categoria de folosință
NIVELURILE  PENTRU ANUL 

2017
NIVELURILE PROPUSE 
PENTRU ANUL 2018

1 Teren cu construcții 33 33

2 Teren arabil 53 53
3 Pășune 29 29
4 Fâneață 29 29
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 58 58

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 59 59
6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0
7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. 

crt. 7.1
17 17

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 7 7

8.1 Teren cu amenajări piscicole 36 36
9 Drumuri și căi ferate 0 0

10 Teren neproductiv 0 0
COTA ADITIONALA 5% 5%

Art. 467 alin. (2) – bonificatie                                                                                                                         10%



CAPITOLUL III  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2)      

Nr.
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

NIVELURILE  STABILITE PENTRU ANUL 2017 NIVELURILE PROPUSE 
PENTRU ANUL 2018

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv
8                       8

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de 
peste 1.600 cm3

9                        9

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 
cm3 inclusiv

19
19

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 
cm3 inclusiv

76
76

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 
cm3 inclusiv

151
151

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 297 297
7 Autobuze, autocare, microbuze 25 25

8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă 
autorizată de până la 12 tone, inclusiv

35
35

9 Tractoare înmatriculate 19 19

II. Vehicule înregistrate
NIVELURILE  STABILITE PENTRU 

ANUL 2017
NIVELURILE PROPUSE

PENTRU ANUL 2018

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -*
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4                        4
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 6
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 100 lei/an 100 lei/an

* grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Art. 470 alin. (3) – mijloc de COTA STABILITA PENTRU ANUL 2017 COTA PROPUSA PENTRU ANUL 2018



transport hibrid 50 % 50%
Art. 470 alin. (4) - ataş 50% din impozit pentru motociclete 50% din impozit pentru motociclete

Art. 470 alin. (5) – autovehicol  de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare  de 12 tone   PF si PJ

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE 
PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2018

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare

I două axe

1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 140 0 140
2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 140 385 140 385
3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 385 543 385 543
4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 543 1227 543 1227
5 Masa de cel puțin 18 tone 543 1227 543 1227

II 3 axe
1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 140 243 140 243
2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 243 498 243 498
3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 498 646 498 646
4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 646 994 646 994
5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 994 1546 994 1546
6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 994 1546 994 1546
7 Masa de cel puțin 26 tone 994 1546 994 1546

III 4 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 646 654 646 654
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 654 1022 654 1022
3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1022 1622 1022 1622
4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1622 2406 1622 2406
5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1622 2406 1622 2406
6 Masa de cel puțin 32 tone 1622 2406 1622 2406

COTA ADITIONALA 5% 5% 5% 5%



Art. 470 alin. (6) -   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 PF si PJ  

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă

NIVELURILE  STABILITE 
PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2018

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute, 
majorate

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate

I 2 + 1 axe
1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0
2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0
3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 63 0 63
4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 63 144 63 144
5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 144 336 144 336
6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 336 435 336 435
7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 435 784 435 784
8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 784 1376 784 1376
9 Masa de cel puțin 28 tone 784 1376 784 1376

II 2 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 134 314 134 314
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 314 516 314 516
3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 516 757 516 757
4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 757 915 757 915
5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 915 1500 915 1500
6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1500 2083 1500 2083
7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2083 3163 2083 3163
8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2083 3163 2083 3163
9 Masa de cel puțin 38 tone 2083 3163 2083 3163

III 2 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1658 2307 1658 2307



2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2307 3135 2307 3135
3 Masa de cel puțin 40 tone 2307 3135 2307 3135

IV 3 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1465 2034 1465 2034
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2034 2813 2034 2813
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2813 2813 2813 4161
4 Masa de cel puțin 44 tone 2813 4161 2813 4161

V 3 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 834 1008 834 1008
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1008 1506 1008 1506
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1506 2397 1506 2397
4 Masa de cel puțin 44 tone 1506 2397 1506 2397

Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată

NIVELURILE  STABILITE 
PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE PROPUS
PENTRU ANUL 2018

Impozit - lei - Impozit - lei -
a. Până la 1 tonă, inclusiv   9 9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone 52 52

d. Peste 5 tone 64 64

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21                21
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56                      56
3. Bărci cu motor 210             210
4. Nave de sport și agrement 400            200
5. Scutere de apă 210             210
6. Remorchere și împingătoare: x                      
a) până la 500 CP, inclusiv 559            559
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 909             909



c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.398           1398
d) peste 4000 CP 2.237           2237
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 182            182
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:                
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182             182
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 280            280 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490                   490

Art. 472 alin. (2)- bonificatie                                                                  
COTELE STABILITE PENTRU ANUL 2017 COTA PROPUSA PENTRU ANUL 2018

5% 5%
Vehicule lente

NIVELURILE  STABILITE 
PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE PROPUS
PENTRU ANUL 2018

Taxa-lei/ an/ vehicul        Taxa/lei an/ vehicul
Taxa asuspra vehiculelor lente 45    45            

LISTA cuprinzând vehicule lente
________________________________________________________________________________
  Nr.
  crt.         Denumirea vehiculului lent
________________________________________________________________________________
    1. Autocositoare
    2. Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)
    3. Autogreder
    4. Autoscreper
    5. Autostivuitor
    6. Buldozer pe pneuri
    7. Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje
    8. Compactor autopropulsat
    9. Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc.
   10. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri
   11. Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri
   12. Excavator pe pneuri
   13. Freză autopropulsată pentru canale
   14. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat



   15. Freză rutieră
   16. Încărcător cu o cupă pe pneuri
   17. Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare
   18. Macara cu greifer
   19. Macara mobilă pe pneuri
   20. Macara turn autopropulsată
   21. Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente
   22. Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor
   23. Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri
   24. Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor
   25. Maşină autopropulsată pentru forat
   26. Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt
   27. Plug de zăpadă autopropulsat
   28. Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn
   29. Tractor pe pneuri
   30. Troliu autopropulsat
   31. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor
   32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă
   33. Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri
   34. Vehicul pentru marcarea drumurilor
   35. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri

CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR 
AVIZE ȘI AUTORIZAȚII

Art. 474 alin. (1)   
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban   

NIVELURILE  STABILITE 
PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE PROPUSA
PENTRU ANUL 2018

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei -
a) până la 150 m² inclusiv 3 3
b) între 151 și 250 m² inclusiv 3,5 3,5
c) între 251 și 500 m² inclusiv 4,5 4,5
d) între 501 și 750 m² inclusiv 6 6
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 7 7
f) peste 1.000 m² 7+ 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2
7+ 0,001 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2



Art. 474 alin.(3)
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau autorizatie

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului

Art. 474 alin. (4)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism

15 15

Art. 474 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire 
rezidentiala sau cladire anexa

0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
constructii

0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
constructii

Art. 474 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru alte constructii decat cele de la 
alin (5)

1% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
constructii, inclusiv valoarea instalatiilor 

aferente

1% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
constructii, inclusiv valoarea instalatiilor 

aferente

Art. 474 alin. (10)  
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

8 lei pentru fiecare mp afectat 8 lei pentru fiecare mp afectat

Art. 474 alin. (14)
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, 
spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe 
căile și în spațiile publice

8 lei pentru fiecare mp ocupata de 
constructie

8 lei pentru fiecare mp ocupata de 
constructie

Art. 474 alin. (15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și 
branșamente

13 13

Art. 474 alin. (16) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

8 8

Art. 475 alin. (1) 
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

20 20

Art. 475 alin. (2)  
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea 
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

50/ atestat de producator
15/ carnet de comercializare

50/ atestat de producator
15/ carnet de comercializare

Art. 475 alin. (3) lit. a), b)
Taxa in lei pentru unitatile de alimentatie publica cu o suprafata mai 
mica de 20 mp

300
300

Taxa in lei pentru unitatile de alimentatie publica cu o suprafata 
cuprinsa intre 20-100 de mp

500 500

Taxa in lei pentru unitatile de alimentatie publica avand o suprafata 
mai mare de 100 mp

1500 1500

Taxa in lei pentru terasele sezoniere 300 300



CAPITOLUL V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
Art. 477 alin. (5) 
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

COTELE  STABILITE 
PENTRU ANUL 2017

COTA PROPUSA
PENTRU ANUL 2018

3% 3%

Art. 478 alin. (2) 
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

NIVELURILE  STABILITE 
PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL 2018

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 -

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică

32 32

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj 
pentru reclamă și publicitate

23 23

Asupra taxelor pentru afisaje situate la locul in care persoana deruleaza o 
activitate sau situate in alte locuri se aplica o cota aditionala de:

4% 4%

CAPITOLUL VI - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE

Art. 481 alin. (2) 
Impozitul pe spectacole

COTELE STABILITE PENTRU ANUL 2017 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2018

a) în cazul unui 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 
competiție sportivă internă sau internațională

2% 2%

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 5% 5%

COTA ADITIONALA 0% 0%

CAPITOLUL VII – TAXE SPECIALE
Art. 484
Taxe speciale

NIVELURILE PROPUSE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2018

Sunt prevăzute în anexa A
CAPITOLUL VIII – ALTE TAXE LOCALE

NIVELURILE  STABILITE 
PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE PROPUSE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2018

Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice Sunt prevăzute în anexa B
Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care 
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu 
impact asupra mediului înconjurător.

Sunt prevăzute în anexa B

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe 
cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului 
local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*.

700 700

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.

32 pentru fiecare mp sau fractiune de 
mp

32 pentru fiecare mp sau fractiune 
de mp

CAPITOLUL  IX – SANCȚIUNI

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE



Art. 493
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) 

LIMITELE  STABILITE 
PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2018

- lei - - lei -

 lit. a) se sancționează cu amendă 70 – 279 70 – 279
 lit. b)-d) se sancționează cu amendă 279 – 696 279 – 696
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă

325 – 1.578 325 – 1.578

(41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute 
la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării 
constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

500 – 2.500 500 – 2.500

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.   
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 280 – 1.116 280 – 1.116
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b)-d) se sancționează cu amendă 1.116 – 2.784 1.116 – 2.784
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă

1.300 – 6.312 1.300 – 6.312

CAPITOLUL  VII – TAXE SPECIALE Anexa A

Art. 484
Taxe speciale

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE

NIVELURILE  STABILITE
PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2018

1. Alte taxe si impozite: 4 lei 1. Alte taxe si impozite: 4 lei
2. Radiere autovechicule: 5 lei 2. Radiere autovechicule: 5 lei
3. Taxa xerocopii A4 fata: 0,25 lei 3. Taxa xerocopii A4 fata: 0,25 lei
4. Taxa xeroxcopii A4 fata/verso: 0.40 lei 4. Taxa xeroxcopii A4 fata/verso: 0.40 lei
5. Taxa xerox copi A3: 0.40 lei 5. Taxa xerox copi A3: 0.40 lei
6. Taxa pentru remasurarea suprafetelor de teren pentru persoane 
fizice si juridice: 100 lei/ parcela

6. Taxa pentru remasurarea suprafetelor de teren pentru persoane 
fizice si juridice: 100 lei/ parcela

7. Taxa pentru comunicarea radierii unui vehicul din evidentele 
fiscale(numai in cazul contribuabililor care au stinse TOATE 
creantele fiscale,inclusiv amenzile): 5 lei/ vehicul

7. Taxa pentru comunicarea radierii unui vehicul din evidentele 
fiscale(numai in cazul contribuabililor care au stinse TOATE 
creantele fiscale,inclusiv amenzile): 5 lei/ vehicul



8. Taxa inchiriere camin: 8. Taxa inchiriere camin:

 Livezeni,Ivanesti,Sanisor si Poienita pentru nunti: 700 lei  Livezeni,Ivanesti,Sanisor si Poienita pentru nunti: 700 lei

 Livezeni,Ivanesti,Sanisor si Poienita pentru botezuri,zile 
onomastice,reuniuni: 300 lei

 Livezeni,Ivanesti,Sanisor si Poienita pentru botezuri,zile 
onomastice,reuniuni: 300 lei

 Livezeni,Ivanesti,Sanisor si Poienita pentru spectacole 
,prezentari: 200 lei

 Livezeni,Ivanesti,Sanisor si Poienita pentru spectacole 
,prezentari: 200 lei

10. Taxa pentru garantie in cuantum de: Taxa pentru garantie in cuantum de:

 Taxa garantie camin cultural pentru nunti: 2000 lei  Taxa garantie camin cultural pentru nunti: 2000 lei

 Taxa garantie camin  cultural pentru botezuri,zile 
onomastice,reuniuni: 500 lei 

 Taxa garantie camin  cultural pentru botezuri,zile 
onomastice,reuniuni: 500 lei

 Taxa garantie camin cultural pentru parastas: 200 lei  Taxa garantie camin cultural pentru parastas: 200 lei

 Taxa garantie camin cultural pentru spectacole,prezentari: 1000 
lei

 Taxa garantie camin cultural pentru spectacole,prezentari: 1000 
lei

Se va adauga la  plata consumului energiei electrice si gaz in functie de 
valoarea facturii emise ce s-a consumat pe perioada inchirierii.

Se va adauga la  plata consumului energiei electrice si gaz in functie de 
valoarea facturii emise ce s-a consumat pe perioada inchirierii.

Garantia (se restituie dupa achitarea taxelor de mai sus), care este egala 
cu valoarea inchirierii.

Garantia (se restituie dupa achitarea taxelor de mai sus), care este egala 
cu valoarea inchirierii.

Transcrierea ,la cerere,in registrele de stare civila romane ,a actelor 
de stare civila intocmite de autoritatiile straine: 2 lei

Transcrierea ,la cerere,in registrele de stare civila romane ,a 
actelor de stare civila intocmite de autoritatiile straine: 2 lei

Reconstituirea si intocmirea ulterioara,la cerere,a actelor de stare 
civila: 2 lei

Reconstituirea si intocmirea ulterioara,la cerere,a actelor de stare 
civila: 2 lei

Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor 
pierdute,sustrase,distruse sau deteriorate: 0

Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor 
pierdute,sustrase,distruse sau deteriorate: 0

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind 
furnizarea unor date din Registrul Agricol: 5 lei

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind 
furnizarea unor date din Registrul Agricol: 5 lei

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 
dobandite in baza Legii fondului funciar nr.18/1991, cu exceptia 
celor pentru terenurile agricole si forestiere: 15 lei

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 
dobandite in baza Legii fondului funciar nr.18/1991, cu exceptia 
celor pentru terenurile agricole si forestiere: 15 lei



CAPITOLUL  VIII – ALTE TAXE LOCALE Anexa 
B

NIVELURILE STABILITE PENTRU 
ANUL 2015

- lei -

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  PENTRU 

ANUL 2016
-  lei -

1. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale 
administrativa

700 lei 700 lei

2. Taxa pe copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe
altele asemenea planuri, detinute de consiile locale

32lei 32 lei

3. Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice:
 pentru ocuparea locurilor publice in vederea desfasurarii unei 

activitati comerciale, culturale, sportive, manifestari etc
15 lei/mp/zi 15 lei/mp/zi

 tonete pentru vanzarea diferitelor produse, chioscuri, tonete etc 12 lei/mp/zi 12 lei/mp/zi

REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL Anexa C
Nr. 
crt.

Temeiurile juridice Legea 227/2015

Art. 456 - cladiri si cladiri- anexa

Art. 464- terenuri

Art. 469 mijoc de transport

Art. 476- certificate, avize etc

Art. 479 - reclame si publicitate

Art. 482- spectacole

Art. 485 - taxe speciale



Art. 486 - alte taxe locale

Anexele A, B, C fac parte integrantă din prezenta anexă.


