
ROMANIA
JUDEŢUL MURES

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                                          

                                   H O T Ă R Â R E A   Nr. 4
                                        din 31 ianuarie 2018

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,

        Având în vedere raportul de specialitate nr.5688/5.12.2017 și expunerea de motive
nr.5639/5.12.2017,
       Ținând seama de avizul comisiei de specialitate,
       In conformitate cu:
       - prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,ale  Legii nr.207/2015 privind 
Codul de procedura fiscală,ale  art.20 alin.(1) lit.b),art.27 și art.30 din Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale,ale OG nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor,cu modificările și completările ulterioare,ale Legii nr.196/2017 pentru 
modificarea art.465 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,ale art.7 din Legea 
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,
       Potrivit Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative,republicată,
       În temeiul dispoziţiilor art.27,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,începând cu data de 1 ianuarie 2018, modificarea și completarea  
H.C.L. nr.44/25.04.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor  locale pe anul 2018, la 
nivelul comunei Livezeni,conform anexei nr.1 parte integrantă a prezentei hotărâri.
                                                         
    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.
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      Anexa nr. 1 HCL nr.4 /31.01.2018

Articolul 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 
folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul 
tabel:"

Zona din cadrul 
localității

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități
- lei/ha -

0 I II III IV V

A 8282 -
20706

6878 -
17194

6042 -
15106

5236 -
13090

711 -
1788

569 -
1422

B 6878 -
17194

5199 -
12998

4215 -
10538

3558 -
8894

569 -
1422

427 -
1068

C 5199 -
12998

3558 -
8894

2668 -
6670

1690 -
4226

427 -
1068

284 - 710

D 3558 -
8894

1690 -
4226

1410 -
3526

984 - 2439 278 - 696 142 - 356

2. Alineatul (2^1) se abrogă.

3. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se 
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută la alin. (4): 

Nr. crt.
Zona

Categoria de folosință
A B C D

1 Teren arabil 28 21 19 15



2 Pășune 21 19 15 13

3 Fâneață 21 19 15 13

4 Vie 46 35 28 19

5 Livadă 53 46 35 28

6 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 28 21 19 15

7 Teren cu ape 15 13 8 0

8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0

9 Teren neproductiv 0 0 0 0

, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. 
(5): ''

Rangul localității Coeficientul de corecție

0 8,00

I 5,00

II 4,00

III 3,00

IV 1,10

V 1,00

4. La alineatul (6), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3)-(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 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)."

Alin. (7) conform careia se calculeaza impozitul pe terenurile prezentate mai sus:



Nr. crt. Categoria de folosință
Impozit

(lei)

1 Teren cu construcții 22 - 31

2 Teren arabil 42 - 50

3 Pășune 20 - 28

4 Fâneață 20 - 28

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 - 55

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 - 56

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 8 - 16

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34

9 Drumuri și căi ferate 0

10 Teren neproductiv 0

ART.II
Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 
2018

Intocmit,

Consilier taxe si impozite locale,
Bardoczi Annamaria Magdolna


