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ROMANIA
JUDEŢUL MURES

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                   
                                                                                                  

                  

                                        H O T Ă R Â R E A   Nr. 51
                                              din  27 octombrie 2015

   privind  stabilirea impozitelor şi taxelor  locale pe anul 2016

Consiliul  local  al comunei Livezeni,judeţul Mureş,

Având în vedere raportul întocmit privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe 

anul 2016;

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,

                     

                               H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 – Se aprobă impozitele şi taxele locale  pentru anul fiscal 2016 potrivit prezentei 
hotărâri.

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:
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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.
           (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.

Felul clădirilor şi al altor 
construcţii impozabile

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 
2016

Valoarea impozabilă - lei/m2 -

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire (condiţii 
cumulative)

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire

0 1 2 3

A

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

1000 600

B

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

300 200

C

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

200 175

D

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

125 75
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E

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol 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

F

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, la demisol 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.

(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.
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            (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

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

(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 nr. ...............  

(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

Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii IV

- LIVEZENI –

(lei/ha)

Rangul localităţii V

- IVĂNEŞTI -
- POIENIŢA –
- SÎNIŞOR –

(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
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(lei/ha)

0 1 2

1. Teren arabil 29

2. Păşune 22

3. Fâneaţă 22

4. Vie 48

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:

NR.CRT
                             CATEGORIA DE FOLOSINTA
                                           Teren extravilan

IMPOZIT 
( RON)

1 TEREN CU CONSTRUCTI 33

2 TEREN ARABIL 53

3 PASUNE 29

4 FANEATA 29

5 VIE PE ROD 58
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6 VIE PANA LA ROD 0

7 LIVADA PE ROD 59

8 LIVADA PANA LA INTRAREA PE ROD 0

9 PADURE SAU ALT TEREN CU VEGETATIE FORESTIERA 17

11
PADURE IN VARSTA DE PANA LA 20 DE ANI SI PADURE CU 
ROL DE PROTECTIE

0

12 TEREN CU APA,ALTUL DECAT CEL CU AMENAJARI PISCICOLE 7

13 TEREN CU AMENAJARI PISCICOLE 36

14 DRUMURI SI CAI FERATE 0

15 TEREN NEPRODUCTIV 0

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.

Art 10 - Impozitul pe mijloacele de transport este cel stabilit la art. 470- din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

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.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
Lei/200 cm³ sau fracţiune 
din acesta

I. Vehicule înmatriculate

1.
Motociclete, tricicluri ,cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea 
cilindrica de pana la 1600cm3,inclusiv

8

2.
Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 
1600 cm3

9

3.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601cm3 şi 2000 cm3

inclusiv
19

4.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3

inclusiv
76

5.
Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2601cm3 si 3000cm3 
inclusiv

151

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001cm3 297

7. Autobuze,autocare,microbuze 25

8.
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima 
autorizata de pana la 12 tone,inclusiv

35



7

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.
     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:

Numarul axelor şi masă totală maximă autorizată (în 
tone)

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 
2016

Impozitul în lei/an

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 0 140

b) Masa decel putin 13 tone,dar mai mica de 14 tone 140 385

c) Masa de cel putin 14 tone ,dar mai mica de 15 tone 385 543

d) Masa de cel putin 15 tone ,dar mai mica de 18 tone 543 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 tone 140 243

b) Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 243 498

c) Masa de cel putin 19 tone,dar mai mica de 21 tone 498 646

d) Masa de cel putin 21 tone ,dar mai mica de 23 tone 646 994

e) Masa de cel putin 23 tone ,dar mai mica de 25 tone 994 1546

f) Masa de cel putin 25 tone ,dar mai mica de 26 tone 994 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 tone 646 654

b) Masa de cel putin 25 tone ,dar mai mica de 27 tone 654 1022

c) Masa de cel putin 27 tone ,dar mai mica de 29 tone 1022 1622

d) Masa de cel putin 29 tone ,dar mai mica de 31 tone 1622 2406

e) Masa de cel putin 31 tone ,dar mai mica de 32 tone 1622 2406

f)  Masa de cel putin 32 tone 1622 2406
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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

Numarul axelor şi masă totală maximă autorizată (în 
tone)

Impozitul în lei/an

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2016

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 63

d) Masa de cel putin 18 tone ,dar mai mica de 20 tone 63 144

e) Masa de cel putin 20 tone , dar mai mica de 22 tone 144 336

f) Masa de cel putin 22 tone , dar mai mica  de 23 tone 336 435

g) Masa de cel putin 23 tone , dar mai mica de 25 tone 435 784

h)Masa de cel putin 25 tone , dar mai mica de 28 tone 784 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 tone 134 314

b) Masa de cel putin 25 tone , dar mai mica de 26 tone 314 516

c) Masa de cel putin 26 tone , dar mai mica de 28 tone 516 757

d) Masa de cel putin 28 tone , dar mai mica de 29 tone 757 915

e) Masa de cel putin 29 tone , dar mai mica de 31 tone 915 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 tone 2083 3163

h) Masa de cel putin 36 tone , dar mai mica de 38 tone 2083 3163

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

2083 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 tone 1658 2307

b) Masa de cel putin 38 tone , dar mai mica de 40 tone 2307 3135

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 tone 1465 2034

b) Masa de cel putin 38 tone , dar mai mica de 40 tone 2034 2813

c) Masa de cel putin 40 tone , dar mai mica de 44 tone 2813 4161
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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 tone 834 1008

b) Masa de cel putin 38 tone , dar mai mica de 40 tone 1008 1506

c)Masa de cel putin 40 tone , dar mai mica de 44 tone 1506 2397

d)Masa de cel putin 44 tone 1506 2397

(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

    (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

4. Nave de sport şi agrement1 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 ,inclusiv 280

c.) cu capacitate de încărcare de peste 3000 tone 490
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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 se obtine 
certificatul de urbanism

Taxa (lei)

a) până la 150 m² inclusiv 3
b) între 151 - 250 m² inclusiv 3.5
c) între 251 – 500 m² inclusiv 4.5
d) între 501 – 750 m² inclusiv 6
e) între 751 – 1000 m² inclusiv 7
f) peste 1000 m² 7 + 0,01 lei/m²

pt. fiecare m² care depăşeşte 1000 m²

           Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi:   

Nr. Crt. Denumire Cuantum

1.
Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o 
clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă

0,5% din valoare 
autorizată a lucrărilor de 
construcţii

2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări

8 lei/m² pentru fiecare m² 
de suprafaţă ocupată de 
construcţie
(Intre 0 Ron si 15 Ron)

3.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de 
organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu 
sunt incluse în altă autorizaţie de construire

3% din valoarea autorizată 
a lucrărilor de organizare 
de şantier

4.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de 
corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri

2% din valoarea autorizată 
a lucrărilor de construcţie

5.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, 
tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spatiile 
publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de 
afisaj, a firmelor şi reclamelor

8 lei/m² pentru suprafaţa 
ocupată de construcţie

6.
Taxa pentru avizarea unui certificat de urbanism de către primarul 
comunei

10 lei
(Pana la 15 Ron)

7.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă 
construcţie decât cele menţionate anterior

1% din valoarea autorizată 
a lucrărilor de
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

0,1% din valoarea
impozabilă a construcţiei,
stabilită pentru 
determinarea impozitului
pe clădiri
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9.
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism / autorizaţie 
de construcţie

30% din valoarea taxei 
iniţiale

10.
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, 
termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

13 lei

11.
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă

8 lei

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 - 20 lei/atestat;
-Taxă eliberare carnet de comercializare -40 lei/carnet;
-Taxă viză semestrială atestat de producător-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 nationala-CAEN, conform 
art.475,alin.3 din codul fiscal, se stabileşte astfel:
- pentru unităţile de alimentaţie publică având o suprafaţă mai mică de 20 m2 – 300 lei;
- pentru unităţile de alimentaţie publică având o suprafaţă cuprinsă între 20–100 m2 – 1000 lei;
- pentru unităţile de alimentaţie publică având o suprafaţă mai mare de 100 m2 – 1500 lei;
- 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 prevazute 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 
activitate economică

32

2.
În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate

23

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)
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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. 
crt.

Denumire document Taxa 
prevăzută 

pentru 
persoane 

fizice

Taxa 
prevăzută 

pentru 
persoane 
juridice

1 Certificat de atestare fiscală, dacă se eliberează în aceeaşi zi cu 
solicitarea 

20,00 lei 40,00 lei

2 Fişă de înmatriculare /radiere auto, dacă se eliberează în aceeaşi zi 20,00 lei 30,00 lei
3 Fişă de înmatriculare /radiere auto, dacă se eliberează în termen de 

3 zile lucrătoare * de la data solicitării 
10,00 lei 20,00 lei

4 Înstiinţare de plată privind obligaţiile datorate bugetului local - 20,00 lei
5 Situaţie privind bunurile cu care contribuabilul figurează în  

evidenţa  Biroului Impozite şi Taxe Locale
- 50,00 lei

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- 4 lei/pagină;
    - copie xerox după procesul-verbal de amendă – 2 lei/pagină. 
      În cazul în care solicitantul doreşte confirmarea autenticităţii copiilor cu actele originale 
de către secretarul comunei Livezeni, taxa pentru eliberarea copiilor este de 10 lei pentru  
fiecare pagină.

Art 19 SANCŢIUNI

a)  LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL 
PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 alin. (3) 
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 

lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 de lei la 696 de lei 
Art. 493 alin. (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 la 325 de lei la 1578 lei. 

b) LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL 
PERSOANELOR JURIDICE 

Art.493 alin. (5)  În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor 
prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.

Contravenţiilor prevăzute la acest 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 abrogă orice alte prevederi 
contrare.
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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,                                                                  Contrasemnează,
                    Toldi Gyongyike                                                                                  secretar
                                                                                                                          Hangan Aurelia    


