ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 2
din 8 ianuarie 2013
privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, ale altor taxe
asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile,
începând cu 1 ianuarie 2013
Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,întrunit în şedinţă ordinară,
Potrivit prevederilor H.G.R. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile
şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,precum şi amenzile aplicabile începând cu anul
2013,
In conformitate cu prevederile Legii Nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare,
In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(4) lit.c) şi art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

hotărăşte:
Art.1. Se aprobă impozitul şi taxa pe clădiri pentru persoane fizice,astfel:
Valoarea de impozitare a unei clădiri:
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor1:
NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL
2013
Valoarea impozabilă - lei/m2 -

Felul clădirilor şi al altor
construcţii impozabile

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

935

555
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materiale rezultate în urma unui tratament termic
şi/sau chimic.
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

254

159

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

159

143

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

95

63

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la
E
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 şi/sau la
F 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.
Pentru determinarea suprafeţei construite desfaşurate, în cazul clădirilor care nu
pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, aupra suprafeţei utile se aplică coeficientul
de transformare de K = 1,20.
În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare,
modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se
actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime
lucrări.
Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate,
după cum urmează:
a.) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie
a anului fiscal de referinţă;
b.) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
Suprafaţa construita desfaşurată a unei clădiri se determină prin însumarea
suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale
celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca
locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.
În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri
pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi
sau fracţiune din aceştia.
Art.2.Pentru determinarea valorilor impozabile, pentru Comuna Livezeni pe zone
conform H.C.L. nr. 165/2005 la nivelurile menţionate în prezenta anexă se aprobă aplica rea
următorilor coeficienţi de corecţie pozitive:
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Rangul localităţii V
Rangul localităţii IV
Zona în cadrul localităţii

A

- LIVEZENI -

- IVĂNEŞTI - POIENIŢA –
- SÎNIŞOR -

1.10

1.05

În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei
de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii

Art.3. Se aprobă majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin
mai multe clădiri,astfel:
Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă,
care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:
 cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
 cu 150% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
 cu 300% pentru cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de
domiciliu;2
Nu intră sub incidenţa de mai sus persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri
dobândite prin succesiune legală.
În cazul deţinerii a doua sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu,
impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa
cum rezultă din documentele ce atesta calitatea de proprietar.
Persoanele fizice prevăzute la prezentul capitol au obligaţia să depună o declaraţie
specială3 la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza
cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora
Art.4. Se aprobă impozitul şi taxa pe clădiri pentru persoane juridice,astfel:

Valoarea înregistrată în contabilitate a unei clădiri:
În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote
de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.
Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între
0,25% şi 1,50% inclusiv, iar pe anul 2013 se stabileşte cota de 1,2%.
Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu,
înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.
În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării,
valoarea impozabilă se reduce cu 15% .
În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea
impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în
contabilitatea proprietarului - persoană juridică.
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului va fi de:
a.) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului
fiscal de referinţă;
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b.) 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului
fiscal de referinţă.
Cota impozitului pe clădiri se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în
contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.
Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe
clădiri este 1,2%.
În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga
durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a.) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;
b.) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea
din contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau
a locatarului, conform prevederilor legale în vigoare;
c.) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la
scadenţă, impozitul pe clădiri este datorat de locator.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor
juridice, 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 4

Art.5.Se aprobă următoarele scutiri de la plata impozitului pe clădiri:
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;
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;
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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.6.Se stabileşte următorul impozit şi taxa pe teren:

Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul
localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform
încadrării făcute de consiliul local.
În comuna Livezeni, toate terenurile sunt amplasate în zona A.
IMPOZITUL PE TEREN INTRAVILAN
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel .
Rangul localităţii V
Rangul localităţii IV
Zona în cadrul localităţii

- LIVEZENI –
(lei/ha)
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- IVĂNEŞTI - POIENIŢA –
- SÎNIŞOR –
(lei/ha)

A

889

711

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie
de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la tabelul de mai
jos, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie de 1,10 în cazul localităţii Livezeni :

Nr. Crt.

Categoria de folosinţă

0

1

Zona A
(lei/ha)
2

1.

Teren arabil

28

2.

Păşune

21

3.

Fâneaţă

21

4.

Vie

46

5.

Livadă

53

6.

Pădure sau alt teren de vegetaţie forestieră

28

7.

Teren cu ape

15

8.

Drumuri şi căi ferate

x

9.

Teren neproductiv

x

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 pe
teren se calculează conform tabelului de mai sus, numai dacă îndeplinesc, cumulativ,
următoarele condiţii:
a.) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b.) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea
obiectului de activitate prevăzut la lit. a.).
În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale,
datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează la fel ca în cazul terenurilor cu
construcţii.
IMPOZITUL PE TEREN EXTRAVILAN
În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în
următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie de 1,10 pentru Livezeni, şi 1,05 pentru sate
aparţinătoare: Poieniţa, Ivăneşti şi Sînişor.

Nr. Crt.

Categoria de folosinţă

0

1

Zona A
(lei/ha)
2

1.

Teren cu construcţii

31

2.

Teren arabil

50

3.

Păşune

28

4.

Fâneaţă

28
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5.

Vie

55

6.

Livadă

56

7.

Pădure sau alt teren de vegetaţie forestieră

16

8.

Teren cu ape, alte decât amenajări piscicole

6

Teren cu amenajări piscicole

34

9.

Drumuri şi căi ferate

x

10

Teren neproductiv

x

8.1.

Art.7 Se aprobă următoarele scutiri de la plata impozitului asupra terenurilor:

Impozitul pe teren intravilan şi/sau extravilan nu se datorează pentru:
a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire;
b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia, cu
personalitate juridică;
c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;
d) orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizată
provizoriu sau acreditată;
e) orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul
autorităţilor locale;
f) orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică, cu excepţia
suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
g) orice teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor
instituţii publice, aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de
proprietari, exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice;
h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada
cât durează ameliorarea acestuia;
i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru
agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi
navigabile, cele 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 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 oficiul judeţean de cadastru şi publicitate
imobiliară;
k) 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 din jurul pistelor
reprezentând zone de siguranţă;
l) terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în
lipsă de moştenitori legali sau testamentari;
n) terenurile aferente clădirilor prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 6 şi 7 din Cod Fiscal, cu
excepţia celor folosite pentru activităţi economice;
o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata
pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;
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p) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea
de interes public;
r) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea
de interes public.
Art.8. Se aprobă următoarele impozite asupra mijloacelor de transport:
Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în
România, datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport.
Impozitul se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana
îsi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.
În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. În cazul în
care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul
de transport este datorat de locator.
Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se
stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt
document similar.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică:
În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se
calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200
cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor :

Nr.
Crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200 cm³ sau
fracţiune din acesta

I. Vehicule înmatriculate
1.

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică
de până la 1.600 cm3 inclusiv

8

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3
inclusiv

18

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3
inclusiv

72

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3
inclusiv

144

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

6.

Autobuze, autocare, microbuze

24

7.

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată
de până la 12 tone inclusiv

30

8.

Tractoare înmatriculate

18

II. Vehicule înregistrate
1.1.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cm³

4

1.2.

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cm³

6

2.

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

100 lei/an

În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru
motocicletele, motoretele şi scuterele respective.
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Autovehicule de transport marfă 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 :
Autovehicule de transport marfă cu masă totală autorizată de peste 12 tone:
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013

Numarul axelor şi masă totală maximă
autorizată (în tone)

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) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t

0

133

b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t

133

367

c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t

367

517

d) peste 15 t

517

1169

2.Autovehicule cu trei axe şi cu masă:

x

x

a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t

133

231

b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t

231

474

c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t

474

615

d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t

615

947

e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

947

1472

f) peste 25 t

947

1472

x

x

a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

615

623

b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t

623

973

c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t

973

1545

d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

1545

2291

e) peste 31 t

1545

2291

3.Autovehicule cu patru axe şi cu masă:

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă
totală maximă autorizată de peste 12 tone
Impozitul în lei/an

Numarul axelor şi masă totală maximă
autorizată (în tone)

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013
Vehicule cu sisteme de
suspensie pneumatică Vehicul cu alt sistem
sau un echivalent
de suspensie
recunoscut

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

x

x

a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t

0

0
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b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t

0

0

c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t

0

60

d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t

60

137

e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t

137

320

f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t

320

414

g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

414

747

h) peste 25 t

747

1310

x

x

a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

128

299

b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

299

491

c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t

491

721

d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t

721

871

e) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

871

1429

f) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t

1429

1984

g) peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t

1984

3012

h) peste 36 t

1984

3012

x

x

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

1579

2197

b) peste 38 t

2197

2986

x

x

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

1395

1937

b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

1937

2679

c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

2679

3963

x

x

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

794

960

b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

960

1434

c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

1434

2283

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

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

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

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

Remorci, semiremorci şi rulote

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2013

Capacitate

Impozitul în lei/an
1. Pentru remorci, semiremorci şi rulote:

x

a) până la o tona inclusiv

8

b) între 1 şi 3 tone inclusiv

29

c) între 3 şi 5 tone inclusiv

45

d) peste 5 tone

55

Cu exceptia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau
trenuri rutiere)
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Taxa pentru autovehicule lente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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;
7. freza autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat;
8. freză rutieră;
9. încărcator cu o cupă pe pneuri;
10. instalaţie autopropulsată de sortare-concasare;
11. macara cu greifer;
12. macara mobilă pe pneuri;
13. macara turn autopropulsată;
14. maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele:
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. utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor;
19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă;
20. vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri;
21. vehicul pentru marcarea drumurilor;
22. vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri;
23. şi altele asemenea.
În cazul autovehiculelor lente, taxa pentru oricare tip de autovehicul este în sumă fixă de
41 lei/an5.

Mijloace de transport pe apă:
În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu
suma corespunzătoare din tabelul următor:
Nr.
Crt.

Denumirea mijlocului de transport

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 agrement6

400

5.

Scutere de apă

210
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6.

Remorchere şi împingătoare:

x

a.) până la 500 CP inclusiv

559

b.) între 501 – 2000 CP inclusiv

909

c.) între 2001 – 4200 CP inclusiv

1.398

d.) peste 4200 CP

2.237

7.

Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta

8.

Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale

182
x

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

182

b.) cu capacitate de încărcare între 1501 – 3000 de tone inclusiv

280

c.) cu capacitate de încărcare de peste 3000 tone

490

Art.9. Se aprobă următoarele scutiri asupra mijloacelor de transport:
a) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu
handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;
b) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
c) 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;
d) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.
Art.10 Se aprobă următoarele taxe pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi
autorizaţiilor:
Taxe pentru eliberarea Certificatelor de Urbanism:
SUPRAFAŢA

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
7 + 0,005 lei/m²

f) peste 1000 m²

pt. fiecare m² care depăşeşte 1000 m²

Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor:
Nr. Crt.

Denumire

Cuantum

1.

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

2.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări

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

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
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0,5% din valoare autorizată
a lucrărilor de construcţii

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

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, 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

9.

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism / autorizaţie de
construcţie

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

9 lei

30% din valoarea taxei
iniţiale

Valoarea autorizată a lucrării este valoarea declarată, reală a lucrării inclusiv a
instalaţiilor aferente acestora, regularizarea făcându-se la terminarea lucrării. Pentru persoanele
fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mică decât
valoarea determinată potrivit anexei nr. 1, partea 1, cap. 1, lit a, regularizarea taxei se va face pe
baza valorii astfel calculate.
Valoarea impozabilă este valoarea de inventar actualizată, din eviden_a contabilă (în
cazul persoanelor juridice), respectiv valorile pe m² în cazul persoanelor fizice.
Pentru taxele prevazute la punctele de la 1 la 10 se aplică urmatoarele reguli:
 taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de
persoana care solicită avizul şi se plateşte înainte de emiterea avizului;
 în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu
de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut
autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;
 până în cea de a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind
valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii
administratiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii
reale a lucrărilor de construcţie;
 până în cea de a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxa, trebuie
plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia
sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoana fizică, valoarea reală a
lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită
conform art. 251 din Codul Fiscal.
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează pentru:
a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau
construcţie anexă;
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b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea,
modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin
domeniului public al statului;
c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de interes public
judeţean sau local;
d) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei
este o institutie publică;
e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare,
conform legii.
Art.11. Se aprobă următoarele taxe pentru eliberarea autorizaţiei pentru a
desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare:
Nr.
Crt.

Denumire

Cuantum
Eliberarea

Viza anuală

14 lei

7 lei

1.

Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea
unei activităţi economice, şi autorizaţii de funcţionare

2.

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri

3.

Taxa Certificat de Producător

4.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare

20 lei

5.

Comercianţii a căror activitate se desfăsoară potrivit
Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu
modificările ulterioare, în clasa tip restaurant 5610
(corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent
cod CAEN 5540), dacă unitatea sau standul de comercializare
este amplasată pe teritoriul comunei Livezeni, datorează
bugetului local al comunei o taxă pentru eliberarea/vizarea
anuală a autorizaţiei privind desfăsurarea activităţii de
alimentaţie publică, indiferent de suprafaţa unităţii

500 lei

25 lei/m²
50 lei

25 lei

Art.12. Se aprobă următoarele taxel extrajudiciare de timbru:
LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Extras din norma juridică

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2013
- lei -

CAP.1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât
cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lângă
Curtea Supremă de Justitie şi de notarii publici, precum şi pentru
alte servicii prestate de unele instituţii publice

x

1. Eliberarea de către organele administratiei publice centrale şi
locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care
în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite
situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte
înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu exceptia
acelor acte pentru care se plateşte o alta taxă extrajudiciară de
timbru mai mare.

2
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2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap
de animal:

x

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra
animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

x

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

5

4. Eliberarea certificatelor fiscale

-

5. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării
numelui şi sexului

2

6. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii
căsătoriei

2

7. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a
actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

2

8. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare
civilă

2

9. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,
sustrase, distruse sau deteriorate

2

CAP. 4^1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice
privind furnizarea unor date din Registrul Agricol

5

CAP. 5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra
terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere7.

15

Art.13 Se aprobă următoarele taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate:
Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de
reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza
căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei
respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
Cota taxei stabilită de consiliul local, este de 1%.
Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care
urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea
adăugată.
Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia
de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale. Obligaţia de a declara
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data
de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de
reclamă şi publicitate.
Valoarea taxei:
Nr. Crt.
1.

Cuantum
- lei/m² -

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

activitate economică

2.

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

23

Art.14.Se aprobă următoarele scutiri asupra taxei de reclamă si publicitate:
(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 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.
(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.14.Se stabileşte următorul impozit pe spectacole:
Cota de impozitare:
Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
Cota de impozit se determină după cum urmează:
a). în cazul vidiotecilor- cota de impozit este egala cu 0,1%;
b). în cazul oricarei alte manifestări artistice - cota de impozit este egală cu 5%.
Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci:
Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de
activitate distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei discotecii
cu 0,1 lei/m.p.
Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul
articol au obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice.
Declaraţia se depune până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt
programate spectacolele respective.
Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei de 0,1 lei/m² cu coeficientul
de corecţie de 1,10 pentru Livezeni (Rangul IV) şi 1,00 pentru Poieniţa, Ivăneşti şi Sînişor.

Art.15.Se aprobă următoarele scutiri a impozitului pe spectacole:
Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau
de activitate distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei
videotecii sau discotecii cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
a) în cazul videotecilor - 2 lei
b) în cazul discotecilor - 3 lei
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Art.16.Se stabileşte următoarea taxă hotelieră:
Pentru şederea într-o unitate de cazare, consiliul local aprobă o taxă hotelieră în cotă de 1%
din valoarea totală a cazării/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se
încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, odată cu luarea în
evidenţă a persoanelor cazate.
Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere, cu excepţia cazului
unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică, atunci când taxa se datorează numai
pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.

Art.17.Se aprobă următoarele scutiri de la taxa hotelieră:
sau II;

a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv;
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I

c) pensionarii sau studenţii;
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
e) veteranii de război;
f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;
g) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de
la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare;
h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b) - g), care este
cazat/cazată împreună cu o persoană menţionată la lit. b) - g).

Art.18.Se stabilesc următoarele taxe speciale şi alte taxe locale:

Denumirea taxei speciale

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL
FISCAL 2013
- lei -

1. Taxa pentru oficierea căsătoriilor se incasează pentru prestările
efectuate în zilele nelucrătoare şi peste orele de program în sumă de:

15 lei/căsătorie

2. Taxe privind servicii de copiat, multiplicat şi scris, acte necesare
populaţiei în raporturile acesteia cu Primăria şi serviciile publice din
subordinea Consiliului Local

x

- format A4, faţă, faţă-verso

0,25 lei/copie, 0,50 lei/copie

- format A3, faţă, faţă-verso

1 leu/copie, 2 lei/copie

3. Taxe privind servicii de imprimare

0.5 lei/pagină

4. Taxă pentru remăsurarea suprafeţelor de teren pentru persoane
fizice şi juridice:

100 lei/parcelă

5. Taxă pentru comunicarea radierii unui vehicol din evidenţele
fiscale (numai în cazul în care contribuabilul are stinse TOATE
creanţele fiscale, inclusiv amenzile):

5 lei / vehicul

x

6. Taxă închiriere cămin:
- Livezeni

80 lei

- Poieniţa, Ivăneşti, Sînişor

50 lei
la valoarea facturii emise ce s-a consumat pe
perioada închirierii

- plus plata consumului energiei electrice şi gaz
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- garanţia (se restituie după achitarea taxelor de mai sus)

este gală cu valoarea închirierii

Art.19.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
compartimentul impozite şi taxe.
Art.20.Prezenta hotărâre se comunică.:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- Compartiment impozite şi taxe
- Afişare spre cunoştinţă publică
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Banyai Istvan

Contrasemnează,
secretar
Hangan Aurelia
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