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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA LIVEZILE
Localitatea Livezile, Nr. 161,
Cod poştal 427120, Cod fiscal: 4347445
E-mail: consiliulocal@primarialivezilebn.ro

HOTĂRÂRE
PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE, DATORATE DE
PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE DIN COMUNA LIVEZILE,
PENTRU ANUL FISCAL 2015
Consiliul Local al comunei Livezile, judeţul Bistriţa-Năsăud,intrunit in
22.12.2014, in sedinta ordinara,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Livezile, înregistrată sub numărul
din 17.11 .2014;
- Proiectul de hotărâre nr.9660 din 17.11.2014, iniţiat de către Primarul comunei
Livezile;
- Raportul nr. 9658 din 17.11.2014 al Compartimentului buget, finante,
contabilitate, impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Livezile;
- Avizele favorabile ale comisiilor Buget – Finanţe , Juridice şi de Disciplină comisiei
Muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, învăţământ sănătate şi familie, activităţi
social culturale - culte;
- Nota nr.9661 din 17.11.2014, din care rezultă că proiectul de hotărâre a fost pus
la dispoziţia cetăţenilor în Punctul de Informare Documentare a Primăriei comunei Livezile.
9659

În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1309 din 27 decembrie 2012
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013.
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile Titlului IX, art. 247-297 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 44/2004 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional – secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările
şi completările ulterioare;
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- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1553/2003 privind reevaluarea
imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Livezile nr. 72 din 14.12.2012
privind încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Livezile şi
localităţile componente: Dorolea, Cuşma, Valea - Poienii şi Dumbrava;
- prevederile art. 1 alin (2), art. 2, art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul dispoziţiilor art. 38 alin (2) lit. b, art. 38 alin (4) lit.c şi art.
46 alin (2) lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 modificată şi
completată de Legea 286/2006,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se stabileşte impozitul pentru clădirile proprietatea persoanelor fizice si
juridice determinat pe baza criteriilor şi Normelor de evaluare prevăzute în anexa nr.1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
ART.2. Se stabileşte impozitul pe teren intravilan pentru persoanele fizice si
juridice care deţin în proprietate teren cu construcţii în intravilanul localităţii, conform
anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se stabileşte impozitul pe teren intravilan, pentru persoanele fizice si
juridice care deţin în proprietate teren de orice altă categorie de folosinţă decât cea de
terenuri cu construcţii, în intravilanul localităţii, conform anexei nr. 2A care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Se stabileşte impozitul pe teren pentru persoanele fizice şi juridice care
deţin în proprietate teren în extravilanul localităţii, conform anexei 2B, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. Se stabileşte taxa asupra mijloacelor de transport care trebuie
inmatriculate, aflate in proprietatea persoane fizice şi juridice, în funcţie de capacitatea
cilindrică a motorului, pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune din aceasta, sau masa totală
maximă autorizată, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.6. Se stabileşte taxa asupra mijloacelor de transport pentru autovehiculele de
transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, aflate in proprietatea
persoane fizice şi juridice,conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.7. Se stabileşte taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor şi autorizaţiilor ,
conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.8. Se stabileşte taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate,
conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.9. Se stabileşte impozitul pe spectacole pentru activitatea artistică şi
distractivă de videotecă şi discotecă în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară
activitatea, conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.10. Se stabileşte taxa pentru eliberarea atestatului de producător şi a
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, conform anexei nr.8, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.11. Se stabilesc valorile amenzilor contravenţionale prevăzute de Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, conform anexei nr. 9, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.12. Se stabilesc taxele extrajudiciare de timbru, potrivit prevederilor Legii nr.
117/1999 cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 10, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
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ART.13. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi
a impozitului asupra mijloacelor de transport datorate pentru întregul an de către
contribuabili, persoane fizice sau juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal,
consiliul local acordă o bonificaţie de 10% .
ART.14. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Livezile
în şedinţa ordinară cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” si
0
abţineri, din 12 consilieri prezenţi.
ART.15. Prezenta hotărâre se va comunica cu:
-Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud;
-Primarul comunei Livezile;
-Compartimentele de specialitate din cadrul primariei Livezile

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
MIHALACHI EMANUELA

Livezile, la 22.12.2014
Nr.61

Anexa nr.1
la Hotararea nr. 61 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile

VALORILE IMPOZABILE
pe fiecare metru pătrat pe suprafaţă construită, desfăşurată,
la clădiri şi la alte construcţii aparţinând persoanelor fizice

I.Calculul impozitului pentru persoane fizice
*) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei
de impozitare la valoarea impozabilă a clădirii.
**) Cota de impozitare este de 0,1% pentru clădirile din mediul rural.
***) Valoarea impozabilă a unei clădiri se determină prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate a clădirii, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea corespunzătoare
din tabelul următor:

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NÃSÃUD NR. 1 /21 ianuarie 2015

Felul şi destinaţia clădirilor şi a altor
construcţii impozabile

0
1) Clădiri:
cu pereţi sau cadre de beton armat, cu
pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală
sau din alte materiale, fără cadre din
beton armat;
cu

pereţi din lemn, cărămidă nearsă,
vălătuci, faianţă şi alte materiale
asemănătoare.
2) Construcţii anexe, situate în afara
corpului principal al clădirii:
a) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră ,
beton
sau
din
alte
materiale
asemănătoare;
b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă,
vălătuci, faianţă etc.
3) Pentru locuinţe situate la subsol sau la
mansardă
4) Pentru spaţiile cu altă destinaţie situate
în subsolul clădirilor

5

Valoarea impozabilă
Cu instalaţii de apă , Fără instalaţii de
canalizare,electrice şi apă,
încălzire,
(condiţii |canalizare,
cumulative)
electrice sau
incalzire
1

2

935

555

254

159

159
95
Valoarea reprezintă 75% din
corespunzătoare fiecărei grupe de
Valoarea reprezintă 50% din
corespunzătoare fiecărei grupe de

143
63
valoarea
clădiri
valoarea
clădiri

NOTĂ:
1). Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice, se stabileşte pe baza declaraţiei de
impunere depusă de către proprietar la Compartimentul taxe si impozite locale al Primăriei
Livezile. Sunt supuse impozitului pe clădiri şi acele clădiri care au fost construite fără
autorizaţiei de construire, fără ca acestea să se considere autorizate.
2). Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz,
persoanelor juridice, 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, cu exceptia locuintelor pentru tineri, construite
din fondurile Agentiei nationale pentru locuinte.
3). Suprafaţa construită desfăşurată 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.
4). Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de amplasarea clădirii, prin
înmulţirea sumei determinate cu coeficientul de corecţie corespunzător, conform tabelului
urmator:

6
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Zona in cadrul localitatii
A
B
C
D

Rangul localitatii
IV
V
1,10
1,05
1,05
1,00
1,00
0,95
0,95
0,90

5). Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi
efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de
transformare de 1,20;
6). 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.
7). Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (6),
se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1
ianuarie a anului 2015;
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 2015.
8). Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un
impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
9). Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri
dobândite prin succesiune legală.
10). În cazul deţinerii a două 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 atestă calitatea de proprietar.
11). Persoanele fizice prevăzute la alin. (8) au obligaţia să depună o declaraţie specială 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.
12). 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.
13). În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea
valorii impozabile a clădirii se identifică valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare
tipului clădirii respective.
II. Calculul impozitului datorat de persoanele juridice
1). În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote
de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.
2). Valoarea impozabilă a clădirii reprezintă valoarea de inventar a clădirii , înregistrată în
contabilitatea proprietarului, conform prevederilor legale , valoare care nu se diminuează
cu amortizarea calculată potrivit legii.
3). În cazul clădirilor noi(intrate în patrimoniu) şi în cazul clădirilor reevaluate, conform
reglementărilor contabile, în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă 2015, precum şi
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pe parcursul acestuia, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1 % asupra
valorii de inventar.In cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor
contabile, valoarea impozabilă a clădirii este valoarea contabilă rezultată în urma
reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului-persoană juridică.
4). La calculul impozitului pe clădiri se aplică cota de impozitare de 1%, şi pentru clădirile
la care s-au executat lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau
extindere, în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal în curs, cu aprobarea Consiliului de
Administraţie sau a organului cu competenţă similară. Prin lucrări de reconstruire,
consolidare, modernizare, modificare sau extindere se înţelege acele lucrări care au ca
rezultat creşterea valorii clădirii respective cu cel puţin 25%.
5). Cota impozitului pe clădiri, în cazul unei clădiri care nu a fost re-evaluată , se stabileşte
astfel:
5.1 -10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal
de referinţă 2015;
5.2 -30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal
de referinţă 2015. Cotele 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 integral potrivit legii, în
cazul cărora cota de impozitare este de 1%.
6). Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ
teritoriale 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.
7). Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată
în funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral
pe calea amortizării.
8). În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării,
valoarea impozabilă se reduce cu 15% .
9). Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui
an calendaristic este de minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii.
III. Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor:
1). În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul
anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la
data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită.
2). În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul
anului, impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere
de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau
distrusă.
3). În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe clădiri se recalculează pentru a
reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.
4). În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei
clădiri existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care a fost finalizată modificarea.
5). Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia
de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30
de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.
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6). Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt
mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30
de zile de la data la care s-au produs aceste modificări.
7). Declararea clădirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este condiţionată de
înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cazul persoanelor juridice, pentru clădirile
construite potrivit Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în
autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de
15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;
b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire,
data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul
prevăzut de lege;
c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul
prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii
autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa
construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă
pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului
prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi
suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.
8). Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele
autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care
deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de
construire.
IV. Plata impozitului si inlesniri fiscale:
1). Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.
2). Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până
la 10%.
3). Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul
termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri
amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la
impozitul pe clădiri cumulat.
4). Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum
urmează:
a. clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii
publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
b. 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;
c. 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;
d. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat,
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confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
e. clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
activități economice;
f. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice,
staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni;
g. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome
«Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu excepţia încăperilor care sunt
folosinţe pentru activităţi economice;
h. clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
i. clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
j. 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;
k. clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru activităţi economice;
l. 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;
m. 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;
n. 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;
o. 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;
p. construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de
extracţie;
r. 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;
s. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă
de moştenitori legali sau testamentari;
t. clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi culte.
u. clădirile care aparţin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din
România, cu statut de utilitate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice.
5). Scutirea de impozit prevăzută la pct. j-m se aplică pe durata pentru care proprietarul
este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.
6). Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele
constitutive ale unei clădiri.
7). Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite deţinute de
cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti, dar numai pentru primii 5 ani de la data
achiziţiei clădirii.
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8). Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate,
precum şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri.
9).Impozitul pe clădiri nu se aplică pentru:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au
recăsătorit;
b) 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, precum şi în alte legi.
c) locuinţa situată la adresa de domiciliu si terenul aferent, pentru persoanele prevăzute
la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004;
d) persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de
invaliditate;
Nota: (1) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în
comun de o persoană fizică prevăzută la pctele a) - d) scutirea fiscală se aplică integral
pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.
(2) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca
domiciliu de persoanele fizice prevăzute la pctele a) - d) .
(3) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii
utilizate de persoanele fizice prevăzute la pctele a) - d)
(4) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la pctele a) - d) se aplică unei
persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune
documentele justificative în vederea scutirii.
e) persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic
clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.
29/2000*) privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea
economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite
de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru
reabilitarea termică, precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru
lucrările de reabilitare termică.
f) impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice, dacă:
f1) clădirea este o locuinţă nouă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; sau
f2) clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului
nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi
construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi
completările ulterioare.
Scutirile de impozit se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia.
În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.
g) oricare instituţie sau unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
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h) fundaţiile testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi
ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar,
social şi cultural;
i) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi
de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap,
persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.
PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

Anexa nr.2
la Hotararea nr. 61 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
IMPOZITUL
pe terenurile situate în intravilan – terenuri cu construcţii
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 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:

Zona în cadrul
localităţii

Rangul IV
Impozitul/taxa
aplicabile pentru anul
2015

Rangul V
Impozitul/taxa aplicabile
pentru anul 2015

A

889 lei

711 lei

B

711 lei

534 lei

C

534 lei

355 lei

D

348 lei

178 lei

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NÃSÃUD NR. 1 /21 ianuarie 2015

12

Anexa nr.2A
la Hotararea nr. 61 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
IMPOZITUL
pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât
cea de terenuri cu construcţii
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 in tabelul din prezenta anexa, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de
corecţie de 1,10 pentru rangul IV si coeficientul de corecţie de 1,00 pentru rangul V.

Nr.
crt

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Categoria de
folosinţă

Arabil
Păşuni
Fânaţe
Vii
Livezi
Păduri şi alte terenuri
cu vegetaţie forestieră
Terenuri cu ape
Drumuri şi căi ferate
Terenuri neproductive

lei/ha
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2015
ZONA A
LEI*/HA
28
21
21
46
53
28

ZONA B
LEI*/HA
21
19
19
35
46
21

ZONA C
LEI*/HA
19
15
15
28
35
19

ZONA D
LEI*/HA
15
13
13
19
28
15

15
x
x

13
x
x

8
x
x

x
x
x

Nota : Pentru contribuabilii 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 din prezenta anexa, 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 administrativteritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform Anexei 2.

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN
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Anexa nr.2B
la Hotararea nr. 61 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
IMPOZITUL
pe terenul situat în extravilan pentru contribuabili persoane fizice şi juridice,
care deţin în proprietate suprafeţe de teren
lei /ha
NR
CRT

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ
ZONA
A

1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7

7.1

8
8.1
9
10

Teren cu construcţii
Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod alta decât cea prevăzută la
nr. crt.5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod alta decât cea prevăzută
la nr. crt.6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu
excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
pădure
cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

B

C

D

31
50
28
28
55

28
48
26
26
53

26
45
22
22
50

22
42
20
20
48

X
56

X
53

X
50

X
48

X
16

X
14

X
12

X
8

X

X

X

X

6

5

2

1

34
x
x

31
x
x

28
x
x

26
x
x

NOTĂ:
Impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în
ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficientul de
corecţie conform tabelului urmator :
Rangul localității
IV
V
1,10
1,00
I. Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului
(1) Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se
datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit.
(2) Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care are
ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a mai
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datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost
efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculează pentru a
reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.
(4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică
în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul
datorat pe teren, impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare
celei în care a intervenit modificarea.
(5) Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi, impozitul pe teren se
modifică pentru întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii,
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această
modificare.
(6) Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind
achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data achiziţiei.
(7) Orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o
declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după
data modificării folosinţei.
II. PLATA IMPOZITULUI SI INLESNIRI FISCALE:
1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.
2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie
de până la 10%.
3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul
termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri
amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la
impozitul pe teren cumulat .
4) Impozitul şi taxa pe teren nu se aplică pentru:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care
nu s-au recăsătorit;
b) 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, precum şi în alte legi.
c) terenul aferent locuintei situate la adresa de domiciliu, pentru persoanele
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroiimartiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.
341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004;
d) persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în
gradul I de invaliditate;
Nota: (1) În cazul unui teren deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la pctele a)
- d) scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.
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(2) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la pctele a) - d) se aplică unei
persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune
documentele justificative în vederea scutirii.
e) oricare instituţie sau unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi
economice;
f) fundaţiile testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine,
dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter
umanitar, social şi cultural;
g) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în
unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire,
activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în
condiţiile legii.
h) terenurilor pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice,
precum şi terenurilor destinate acestui scop;
i) terenurilor forestiere administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, cu
excepţia celor folosite în scop economic.
5) Impozitul şi taxa pe teren 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.Suprafetelor de teren
inchiriate/concesionate li se aplica tax ape teren, calculate potrivit art.256 alin (3) din
Codul fiscal.
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;
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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 administrativteritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;
n) terenurile aferente clădirilor prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 6 şi 7 din
Codul 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;
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.

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

Anexa nr.3
la Hotararea nr. 61 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXA
asupra mijloacelor de transport
În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de
transport, denumit in continuare taxa, se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a
acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:

Felul mijloacelor de transport

1.Motorete, scutere,motociclete si autoturisme cu
capacitatea cilindrică de
până la 1600 cmc
inclusiv
2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între
1601 cmc şi până la 2000 cmc inclusiv
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001
cmc şi până la 2600 cmc inclusiv
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601
cmc şi până la 3.000 cmc inclusiv

Suma în lei pentru
fiecare grupă de
200 cmc sau
fracţiune pentru
anul 2015
8
18
72
144
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5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste
3001 cmc
6.Autobuze, autocare, microbuze
7.Alte autovehicule cu masa totala maxima
autorizata de până la 12 tone inclusiv,
8.Tractoare înmatriculate
Pentru remorci de orice fel, semiremorci şi rulote,
aparţinând contribuabililor, taxele anuale se
stabilesc în funcţie de capacitatea lor cilindrică
astfel:
a) Pina la 1 tona inclusiv
a) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
b) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
c) peste 5 tone
Vehicule înregistrate lei/200 cmc
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <
4.800 cm3
Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică
> 4.800 cm3
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

17

290
24
30
18

9
34
52
64
2
4
50 lei/an

Notă: 1. Pentru ataşe taxa anuală se stabileşte la nivelul a 50% din taxa datorată pentru
motociclete, motorete şi scuterele respective.
2. Taxa asupra mijloacelor de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii
administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după
caz.
3. 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.
4. În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la
scadenţă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.
5. Până la prima înmatriculare/înregistrare în România, în înţelesul prezentului titlu,
mijlocul de transport este considerat marfă. După prima înmatriculare/înregistrare, mijlocul
de transport, în înţelesul prezentului titlu, nu mai poate fi considerat marfă şi pentru
acesta se datorează impozit pe mijloacele de transport.
I. Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport
(1) În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, taxa
asupra mijlocului de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii
următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.
(2) În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an
sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de
administraţie publică locală, taxa asupra mijlocului de transport încetează să se mai
datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care
mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), taxa asupra mijloacelor de transport se
recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.

18
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(4) Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă
domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la
mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30
de zile inclusiv de la modificarea survenită.
II. Plata taxei
(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru
întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se
acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv.
(3) Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea
temporară a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite
integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a
lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
(4) În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31
decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin.
(3) au obligaţia să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31
ianuarie a fiecărui an, astfel:
a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;
b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data
de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie
şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.
(5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până
la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe
mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi
administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport
cumulat al acestora.
III. Scutiri
Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru:
a) autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin
persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;
b) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul
persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta
Ialomiţei;
c) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
d) 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;
e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.
f) instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului,
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g) fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine,
dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter
umanitar, social şi cultural;
h) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale
în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă,
ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie,
persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în
dificultate, în condiţiile legii;
i) 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 in condiţii de
transport public;
j) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
k) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
l) veteranii de război;
m) 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, precum şi în alte legi.
n) mijloacele de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a
unui mototriciclu pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din
Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei
române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004.
PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN
Anexa nr.4
la Hotararea nr. 61 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile

IMPOZIT
Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată
egala
sau mai mare de 12 tone
În cazul unui autovehicul de transport 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:

20
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Autovehicule de transport marfa cu masa totala maximă autorizată egală sau mai
mare de 12 tone
Numarul axelor şi masa totală
maximă autorizată
şi
de suspensie

Impozitul, lei pentru
Impozitul, lei pentru
vehicule angajate
vehicule angajate exclusiv în
exclusiv în operatiuni de
operatiuni de transport
transport intern
intern şi internaţional
Vehicole cu
Vehicole
Vehicole cu
Vehicole
sistem de
cu alt
sistem de
cu alt sistem
suspensie
sistem de
suspensie
de suspensie
pneumatic
suspensie pneumatica
a sau un
sau un
echivalent
echivalent
recunoscut
recunoscut
I. Vehicule cu 2 axe :
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai
0
133
0
133
mică de 13 tone
2 Masa de cel puţin 13tone, dar mai
133
367
133
367
mică de 14 tone
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai
367
517
367
517
mică de 15 tone
4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai
517
1.169
517
1.169
mică de 18 tone
5 Masa de cel puţin 18 tone
517
1.169
517
1.169
II.Vehicule cu 3 axe
1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai
133
231
133
231
mică de 17 tone
2 Masa de cel puţin 17 tone dar mai
231
474
231
474
mică de 19 tone
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai
474
615
474
615
mică de 21 tone
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai
615
947
615
947
mică de 23 tone
5 Masa de cel puţin 23 tone dar mai
947
1.472
947
1.472
mică de 25 tone
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
947
1.472
947
1.472
mică de 26 tone
7 Masa ce cel puţin 26 tone
947
1472
947
1.472
III. Vehicule cu 4 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
615
623
615
623
mică de 25 tone
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
623
973
623
973
mică de 27 tone
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai
973
1.545
973
1.545
mică de 29 tone
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai
1.545
2.291
1.545
2.291
mică de 31 tone
5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai
1.545
2.291
1.545
2.291
mică de 32 tone
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6 Masa de cel puţin 32 tone

1.545

2.291

1.545

21

2.291

Combinaţii de autvehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu
masa totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone
Numarul axelor
Impozitul, lei pentru
Impozitul, lei pentru
şi masa totală maximă autorizată
vehicule angajate
vehicule angajate exclusiv
şi de suspensie
exclusiv în operaţiuni de în operaţiuni de transport
transport intern
intern şi internaţional
Vehicole cu
Vehicole
Vehicole cu
Vehicole
sistem de
cu alt
sistem de
cu alt
suspensie
sistem de
suspensie
sistem de
pneumatică suspensie pneumatică
suspensie
sau un
sau un
echivalent
echivalent
recunoscut
recunoscut
I. Vehicule cu 2 +1 axe
1 Masa de cel puţin 12tone, dar mai
0
0
0
mică de 14 tone
2 Masa de cel puţin 14 tone, sar mai
0
0
0
mică de 16 tone
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai
0
60
0
60
mică de 18 tone
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai
60
137
60
137
mică de 20 tone
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai
137
320
137
320
mică de 22 tone
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai
320
414
320
414
mică de 23 tone
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
414
747
414
747
mică de 25 tone
8 Masa de cel puţin 25 tone dar mai
747
1.310
747
1.310
mică de 28 tone
9 Masa de cel puţin 28 tone
747
1.310
747
1.310
II. Vehicule cu 2+2 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
128
299
128
299
mică de 25 tone
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
299
491
299
491
mică de 26 tone
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai
491
721
491
721
mică de 28 tone
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai
721
871
721
821
mică de 29 tone
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai
871
1.429
871
1.429
mică de 31 tone
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai
1.429
1.984
1.429
1.984
mică de 33 tone
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai
1.984
3.012
1.984
3.012
mică de 38 tone
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
1.984
3.012
1.984
3.012
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mică de 38 tone
9 Masa de cel puţin 38 tone

1.984
3.012
III. Vehicule cu 2+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
1.579
2.197
mică de 38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
2.197
2.986
mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone
2.197
2.986
IV. Vehicule cu 3+2 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
1.395
1.937
mică de 38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
1.937
2.679
mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai
2.679
3.963
mică de 44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone
2.679
3.963
V. Vehicule cu 3+3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
794
960
mică de 38 tone
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
960
1.434
mică de 40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai
1.434
2.283
mică de 44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone
1.434
2.283

1.984

3.012

1.579

2.197

2.197

2.986

2.197

2.986

1.395

1.937

1.937

2.679

2.679

3.963

2.679

3.963

794

960

960

1.434

1.434

2.283

1.434

2.283

Nota:
1)Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă
domiciliul /sediul /punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire
la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen
de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită.
Plata taxei:
(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru
întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se
acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv.
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până
la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe
mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi
administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport
cumulat al acestora.

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN
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Anexa nr.5
la Hotararea nr. 61 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXA
Pentru eliberarea certificatelor, avizelor
şi autorizaţiilor

Suprafaţa pentru care se obtine certificatul de urbanism
1. Certificat de urbanism pentru mediul rural
a) până la 150 m2 inclusiv
b) între 151 şi 250 m2 inclusiv
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv
2

d) între 501 şi 750 m inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv

f) peste 1.000 m2

2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau
excavări
3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire
pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere,
situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru
amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a
firmelor şi reclamelor
4. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
5. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de
către primari sau de structurile de specialitate cadrul
consiliului judeţean
6. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală şi adresă
7. Taxa pentru eliberarea avizului programului de
functionare, pentru desfasurarea unei activitati
economice, in mediul rural
8.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare
pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publica, in

- lei Taxa pentru anul
2015
3
3.5
4.5
6
7
7+0,01 leu/mp
pentru fiecare
mp care
depăşeşte sup de
1.000 mp
8 lei pentru
fiecare mp
afectat
8 lei pentru
fiecare mp
ocupat

10 lei pentru
fiecare racord

7.5

4.5
15
500
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mediul rural
9.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare
pentru desfăşurarea de activităţi temporare
10. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare
11. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale .
12. Taxa pentru imprimate privind eliberarea
certificatelor de urbanism
13. Taxa pentru imprimate privind eliberarea
autorizaţiilor de construcţie
14. Taxa pentru imprimate privind eliberarea avizului
programului de functionare, pentru desfasurarea unei
activitati economice, in mediul rural
15. Taxa pentru imprimate privind eliberarea autorizaţiei
de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publica, in mediul
16. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare
pentru desfăşurarea de activităţi temporare

50
20
28 inclusiv
pentru fiecare
mp sau fracţiune
de mp
5
5
5

5
5

NOTĂ:
1.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţii.
2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie
decât cele cu destinatie casa de locuit este egală cu 1% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
3.În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea
reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii .
4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei
construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru
determinarea impozitului pe clădiri. 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.
5. 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, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
7. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de
construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale.
8. Autorizaţiile si avizele prevăzute la punctele 7,8 si 10 se vizează anual, până la
data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50%
din cuantumul taxei prevăzute pentru eliberarea autorizatiei sau avizului.
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Scutiri
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;
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 instituţie publică;
e) autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin
concesionare, conform legii;
f) veteranii de război;
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, precum şi în alte legi.
h) instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului,
i) fundaţiile testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine,
dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter
umanitar, social şi cultural;
j) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale
în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă,
ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie,
persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în
dificultate, în condiţiile legii;

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

Anexa nr.6
la Hotararea nr. 61 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXA
pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate
Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual,
prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei
afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local din urmatorul
tabel:
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lei/an/mp
Denumirea taxei

Taxa aplicabilă pentru
anul 2015

1. In cazul unui afişaj situat în locul în care
persoana derulează o activitate economică
2. In cazul oricărui alt panou, afişaj sau
structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

28
20

NOTA :

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale,
până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de
reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice
şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
Scutiri
(1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea
fac reclamă unor activităţi economice.
(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în
scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul
sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 270 din Codul
fiscal 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.
PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN
Anexa nr.7
la Hotararea nr. 61 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
IMPOZITUL PE SPECTACOLE,
pentru activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă
Reguli generale
(1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau
altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul
capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.
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(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativteritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă
activitate distractivă.
Calculul impozitului
(1) Cu excepţia manifestărilor artistice sau ale unor activităţi distractive care au loc întro videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de
impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
(2) Cota de impozit se determină după cum urmează:
a) în cazul unui spectacol de teatru, ca 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,
cota de impozit este egală cu 2%;
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de
impozit este egală cu 5%.
(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde
sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului
scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.
(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu
prezentul articol au obligaţia de:
a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate
al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde
are loc spectacolul;
b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc
spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume
care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;
d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la
spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;
f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa
şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele
elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi
Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru
Sport.
În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc întro videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeţei incintei
prevăzute în prezentul articol.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 stabilita in urmatorul tabel:
lei/mp
Manifestarea artistică sau activitatea
distractivă
Videotecă
Discotecă

Impozit aplicabil
pentru anul 2015
2
3

28
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Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite, cu coeficientul de
corecţie corespunzător, precizat în tabelul următor:

Rangul localitatii
IV
V

Coeficient de corectie
1,10
1,00

NOTĂ:
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 plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii
următoare celei în care a avut loc spectacolul.
Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al
impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.
Scutiri
Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.
PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN
Anexa nr.8
la Hotararea nr. 61 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXA
pentru eliberarea atestatului de producător
şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

Denumirea taxei
1. Taxă eliberare atestat producător lei/certificat/an
2. Taxă viză lei/trimestru
3. Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol, lei
PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

Taxa aplicabilă
pentru anul 2015
50
10
20
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Anexa nr.9
la Hotararea nr. 61 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
SANCŢIUNI
privind impozitele şi taxele locale

CONTRAVENŢIA SANCŢIONATĂ
1. Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la
art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art.
267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290 din
Legea 571/2003
2. Nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5)
şi (6), art. 259 alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit.
b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) din Legea 571/2003
21 Nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^1)
şi ale art. 264 alin. (5), din Legea 571/2003 referitoare la înstrăinarea,
înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum şi la comunicarea
actelor translative ale dreptului de proprietate;
22 Refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor
prevăzute la art. 295^1, precum şi depăşirea termenului de 15 zile
lucrătoare de la data solicitării acestora."
3. Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole

Nivelurile
stabilite pentru
anul 2014
de la
70 la 279 lei

de la
279 la 696 lei

de la
325 la 1578 lei

NOTĂ:
1.Conform art. 294 alin (6), în cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale
amenzilor prevăzute la alin (3) si (4) în tabelul de mai sus se majorează cu 300%.
2.Articolele şi aliniatele invocate în tabelul de mai sus au următorul cuprins:
- ART. 254
Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor
……………………………………………………………………………………………………
(5) Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia
de a depune o declaraţie de impunere la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau construirii.
(6) Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt
mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30
de zile de la data la care s-au produs aceste modificări.
- ART. 259
Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului
……………………………………………………………………………………………………
(6) Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind
achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data achiziţiei.
(7) Orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o declaraţie
privind modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al autorităţii

30

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NÃSÃUD NR. 1 /21 ianuarie 2015

administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data
modificării folosinţei.
- ART. 264
Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport
……………………………………………………………………………………………………
(4) Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă
domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la
mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru în termen de 30
de zile inclusiv, de la modificarea survenită.
- ART. 267
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor
avize asemănătoare
(14) Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a
lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli:
……………………………………………………………………………………………………..
b) 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;
……………………………………………………………………………………………………...
- ART. 277
Plata impozitului (pe spectacole)
……………………………………………………………………………………………………..
(2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o
declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până
la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se
precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor.
ART. 295^1
Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale
În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele
de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita
informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a
materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti,
organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul
permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru
eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor,
precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri
impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au
obligaţia furnizării acestora fără plată.

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN
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Anexa nr.10
la Hotararea nr. 61 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXA
extrajudiciară de timbru
Extras din norma juridică
a) Eliberarea de către organele administraţiei 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, , adeverinţelor şi a
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o
situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o
altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare
b) Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,
pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
c) Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra
animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani

Taxa aplicabilă
pentru anul 2015,
lei

2

2
2

2
5

d) Eliberarea, la cerere, certificatelor medico-legale şi a altor
certificate medicale folosite în justiţie
e) Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

f) Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a
schimbării numelui şi a sexului
g) Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a
desfacerii căsătoriei
h) Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă
române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile
străine
i) Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor
de stare civilă

15

2

2
2

2
2

j) Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate
k). Eliberarea certificatului de divorţ

2

- lei -

32
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2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea
menţiunilor în acestea.
a) acte de identitate
- eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate
pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea
valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi
pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea
menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a
reşedinţei cetăţenilor români
- viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor
străini şi ale persoanelor fără cetăţenie

X
5

6

3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii
permiselor de conducere
1.Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o
şcoală de conducători de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru
6
autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1
şi B+E
b) obţinerea permisului de conducere pentru
autovehicule
din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1,
C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV

2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost
anulat permisul de conducere, pentru categoriile
cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor
care au fost respinse de trei ori la examenul pentru
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de
conducere, precum şi pentru persoanele care nu au
absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu
excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E

28

84

4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de
circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
k)Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a
autovehiculelor şi remorcilor:
a)autovehicule şi remorci cu masa totală maximă
autorizată de până la 3.500 kg inclusiv
- autovehicule şi remorci cu masa totală maximă
autorizată mai mare de 3.500 kg

60
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145
2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei
autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent
sau temporar
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a
autovehiculelor şi remorcilor
4. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice
privind furnizarea unor date din Registrul naţional de
evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul
naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi
certificatelor de înmatriculare şi din registrele
judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare

9
414

5

NOTĂ:
) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii,
care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale.
1

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA LIVEZILE
Localitatea Livezile, Nr. 161,
Cod poştal 427120, Cod fiscal: 4347445
E-mail: consiliulocal@primarialivezilebn.ro

HOTĂRÂRE
PRIVIND STABILIREA TAXELOR SPECIALE, DATORATE DE PERSOANELE FIZICE
ŞI JURIDICE DIN COMUNA LIVEZILE ÎN ANUL FISCAL 2015
Consiliul Local al comunei Livezile, judeţul Bistriţa-Năsăud,intrunit in
22.12.2014, in sedinta ordinara,
Având în vedere:
- Expunerea de
9721 din 18.11 .2014 ;
- Proiectul de
comunei Livezile ;
- Raportul nr.
contabilitate, impozite si
comunei Livezile;

motive a Primarului comunei Livezile, înregistrată sub numărul
hotărâre nr. 9722 din 18.11.2014, iniţiat de către Primarul
9720 din 18.11.2014 al Compartimentului buget, finante,
taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

34

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NÃSÃUD NR. 1 /21 ianuarie 2015

- Avizele favorabile ale comisiilor Buget – Finanţe , Juridice şi de Disciplină
comisiei Muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, învăţământ sănătate şi familie,
activităţi social culturale - culte;
- Nota nr.9723 din 18.11.2014, din care rezultă că proiectul de hotărâre a fost
pus la dispoziţia cetăţenilor în Punctul de Informare Documentare a Primăriei comunei
Livezile ;
În conformitate cu:
prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare ;
prevederile art. 30 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 44/2004 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1309/2012 privind nivelurile
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;
prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
prevederile art.124^1 din O.G.U. 92/2003 privind codul de procedura fiscala cu
modificarile si completarile ulterioare
În temeiul art. 36 alin. (4) lit.”c” şi art.45 alin (1) din Legea 215/2001,
republicată, Legea Administraţei Publice Locale,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se stabileşte taxa specială pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă
şi sărbători legale, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se stabileşte taxa specială pentru eliberarea notei de constatare la cererea
cetăţenilor, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Se stabileşte taxa specială pentru măsurătorile topografice la cererea
cetăţenilor, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4. Se stabileşte taxa specială pentru deschiderea de poziţie în Registrul Agricol
la cererea cetăţenilor, conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.5. Se stabileşte taxa specială pentru functionarea serviciului public PSI,
conform Anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.6. Se stabileşte taxa specială pentru multiplicarea documentelor prin aparatul
xerox, din dotarea Primăriei Livezile, si/sau transmiterea lor via fax sau e-mail conform
Anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.7. Se stabileşte taxa specială pentru folosirea apei potabile de la reţeaua
comunală, conform Anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.8. Se stabileşte taxa specială pentru ocuparea locurilor cu mijloace de
transport expuse pentru vânzare conform Anexei nr.8, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.9. Se stabileşte taxa specială pentru închirieri ocazionale a Căminelor
comunale, conform Anexei nr.9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.10. Se stabilesc alte taxe speciale după cum urmează :
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1.Taxa pentru cântar:
a )pentru un ştraif
b)pentru o maşină cu sau fără remorcă
2.Taxă pentru înscriere participare licitaţii ,conform Anexei nr.10, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.11. Se stabileşte taxa specială anuală pentru protecţia mediului înconjurător în
comuna Livezile, conform Anexei nr.11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.12. Se stabileşte taxa specială pentru paza comunală conform Anexei nr.12,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre
ART.13. Se stabileşte taxa specială pentru folosirea locurilor publice de desfacere
în comună, diferenţiată în raport cu gradul de dotare a spaţiilor puse la dispoziţia acestora,
cu natura produselor desfăcute, conform Anexei nr.13, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.14. Se stabileşte taxa specială pentru închirierea utilajelor din Parcul AUTO,
aparţinând Primăriei comunei Livezile, conform Anexei nr.14, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.15. Se stabileşte taxa specială pentru folosirea bazei sportive aflata în
dotarea Primăriei comunei Livezile, conform Anexei nr.15, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.16. Se stabileşte taxa specială pentru folosirea terenurilor agricole aflate în
proprietatea comunei Livezile, conform Anexei nr.16, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.17. Se stabileşte taxa specială pentru folosirea terenului de fotbal cu gazon
artificial conform Anexei nr.17, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.18. Se stabileşte taxa specială pentru folosirea utilajelor din dotarea formatiei
PSI conform Anexei nr.18, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.19. Se stabileşte taxa speciala pentru divortul partilor pe cale administrativa
conform Anexei nr.19, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.20. (1) pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a
obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, se datorează după acest termen majorări de
întârziere.
(2) Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor
fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună,
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei
datorate inclusiv.
(3) Pentru sumele de restituit de la bugetul local se datorează dobândă.
Nivelul şi modul de calcul al dobânzii sunt cele prevăzute la alin. (2).
ART.21. Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestaţie în termen de 15
zile de la afişarea ei, contestaţiile se vor depune la secretarul comunei Livezile.
ART.22. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârile
anterioare ale consiliului local privind stabilirea taxelor locale speciale precum şi orice alte
dispoziţii contrare.
ART.23. Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2015 .
ART.24. (1) Primarul comunei Livezile şi birourile buget – finanţe contabilitate şi
agricol vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
(2) Constatarea, urmărirea şi încasarea taxelor speciale din prezenta
hotărâre se face de către biroul buget – finanţe – contabilitate din cadrul Primăriei comunei
Livezile.
(3) Sumele rămase neutilizate din încasarea taxelor speciale,
se
reportează în anul următor, având aceeaşi destinaţie, odată cu încheierea exerciţiului
bugetar.
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ART.25. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Livezile în
şedinţa ordinară cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 abţineri, din
12 consilieri prezenţi.
ART.26. Prezenta hotărâre se va comunica cu :
-Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud;
-Primarul comunei Livezile;
-Compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului comunei Livezile
-locuitorilor comunei prin afişare şi prin publicarea în Monitorul
oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
MIHALACHI EMANUELA

Livezile, la 22.12.2014
Nr.62
Anexa nr.1
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXĂ SPECIALĂ
pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi în sărbătorile legale
lei
Taxa stabilita
pentru
anul 2015

Denumirea taxei
Taxa pentru oficierea căsătoriilor în zilele
de sâmbătă,duminica şi în sărbătorile
legale

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

100
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Anexa nr.2
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXĂ SPECIALĂ
pentru eliberarea notei de constatare la cererea cetăţenilor
lei
Taxa stabilita
pentru
anul 2015

Denumirea taxei
Taxa pentru eliberarea notei de constatare
şi a procesului – verbal, la cererea
cetăţenilor

100

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

Anexa nr.3
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile

TAXĂ SPECIALĂ
pentru măsurătorile topografice efectuate la cererea cetăţenilor
lei
Taxa stabilita
pentru
anul 2015

Denumirea taxei
Taxa pentru măsurătorile topografice
efectuate la cererea cetăţenilor

50

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

Anexa nr.4
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXĂ SPECIALĂ
pentru deschiderea de poziţie în Registrul Agricol, la cererea cetăţenilor
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lei
Taxa stabilita
pentru
anul 2015

Denumirea taxei
Taxa pentru deschiderea de poziţie în
Registrul Agricol
Taxa pentru modificare date in cadrul
poziţiei în Registrul Agricol

30
15

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

Anexa nr.5
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXĂ SPECIALĂ
pentru functionarea serviciului public PSI
lei
Taxa stabilita
pentru
anul 2015

Denumirea taxei
1.Taxa pentru persoane fizice/ gospodarie
2. Taxa pentru paza persoanelor juridice

5
20

Notă :
Plata taxei PSI este obligatorie pentru fiecare gospodărie în cazul persoanelor
fizice .
Plata taxei PSI este obligatorie pentru fiecare
spaţiu deţinut în cazul
persoanelor juridice.
Beneficiază de o reducere de 100% la plata taxei de pază următoarele categorii
de persoane:
- familiile persoanelor încadrate în cadrul serviciului public de pompieri voluntari
Livezile;
- persoanele vârstnice care locuiesc singure (sot /sotie) şi au vârsta de peste 70
ani;
- văduvele de război, veteranii de război, deportaţii politici;
Notă : - prin gospodarie se intelege pozitia din registrul agricol
PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN
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Anexa nr.6
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXĂ SPECIALĂ
pentru multiplicarea documentelor prin
aparatul xerox din dotarea Primăriei Livezile si/sau transmiterea lor via fax sau e-mail
lei
Taxa stabilita
pentru
anul 2015

Denumirea taxei
Taxa pentru multiplicarea documentelor
prin aparatul xerox - faţă dos:
a)pentru format A 4
b)pentru format A 3
c)copii xerox de pe planuri cadastrale
Taxa transmitere fax
Taxa trnasmitere e-mail

1
4
2
2
1

NOTĂ:
Preţul stabilit este pentru ambele părţi ale hârtiei xeroxate/ scanate

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

Anexa nr.7
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXĂ SPECIALĂ
Pentru folosirea apei potabile de la reţeaua comunală

Denumirea taxei
Taxa pentru folosirea apei potabile de la reţeaua
comunală:
Taxa pentru racordare reţea apă
Taxa pentru folosirea apei potabile de la reţeaua
comunală a pers.care au instalat apometru de

lei
Taxa stabilita
pentru
anul 2015
15 lei/pers/an

100
8 lei/ mc
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contorizare a apei:
a)-pentru persoanele juridice

NOTĂ:
- pentru cei care folosesc apa în scop comercial şi pentru cei care fac producţie
există obligativitatea de a-şi instala apometre iar mc de apă va fi taxat cu 8 lei / mc.
PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

Anexa nr.8
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXĂ SPECIALĂ
Pentru ocuparea locurilor şi panourilor
cu mijloace de transport expuse pentru vânzare

lei/zi
Taxa stabilita
pentru
anul 2015

Denumirea taxei

Taxa pentru ocuparea locurilor şi
panourilor
cu mijloace de transport expuse pentru
vânzare in care este inclus afisul cu pretul
de vinzare:
a)pentru autoturisme
b)pentru camioane şi tractoare
c)pentru A.T.V.
d)pentru motoscutere

15
20
5
5

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

,
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Anexa nr.9
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXĂ SPECIALĂ
Pentru folosirea ocazională a Căminelor Culturale
lei
Cămin
Cămin mare
Livezile
Cămin mare
Dorolea
Cămin mic
Dorolea
Cămin
Dumbrava
Cămin mare
Cuşma

1500

Taxe
Taxe
înmormînt
bal
are
300
300

500

100

200

100

80

200

300

100

200

100

80

200

300

100

200

100

80

500

100

200

100

80

Taxe
nuntă

Taxa
spectacole
Lei/ora
500
80

Taxe
botez

Garan
tie

Nota :
1.Garantia pentru Caminul din satul Livezile pentru inmormintari este de 300 lei, iar
pentru restul evenimentelor este de 500 lei, iar garantia pentru caminele din Dorolea,
Dumbrava si Cusma este de 200 de lei, indiferent de eveniment.
2. Garantia se achita odata cu taxa pentru inchiriere si se retine daca nu se preda
imobilul si vesela curate si/sau se constata lipsuri/stricaciuni.
3. Caminele se predau vineri la ora 12.00 si se preiau luni la ora 12:00.

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN
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Anexa nr.10
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
ALTE TAXE SPECIALE
lei
Taxa stabilita
pentru
anul 2015

Denumirea taxei
1.Taxa pentru cântar:
a)pentru un ştraif
b)pentru o maşină cu sau fără remorcă
2.Taxă pentru înscriere participare licitaţii

10
10
100

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

Anexa nr.11
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXĂ SPECIALĂ
Pentru protecţia mediului înconjurător

lei/an
Taxa stabilita
pentru
anul 2015

Denumirea taxei
1.Taxa pentru persoane juridice, societăţi
comerciale, asociaţii familiale, persoane
fizice independente
2. Taxa pentru persoane fizice/gospodărie

10
5

Notă : - prin gospodarie se intelege pozitia din registrul agricol

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN
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Anexa nr.12
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXĂ SPECIALĂ
pentru paza comunală
lei
Taxa stabilita
pentru
anul 2015

Denumirea taxei
1.Taxa pentru paza din comuna Livezile
pentru fiecare gospodărie
2. Taxa pentru paza persoanelor juridice

40
100

Notă :
Plata pazei comunale este obligatorie pentru fiecare imobil
în cazul
persoanelor fizice.
Plata pazei comunale este obligatorie pentru fiecare spaţiu deţinut în cazul
persoanelor juridice exceptind cele care au personal autorizat de paza .
Beneficiază de o reducere de 50% din plata taxei de pază următoarele categorii
de persoane:
- familiile beneficiare a prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat;
- persoanele vârstnice care locuiesc singure ( sot /sotie) şi au vârsta cuprinsă între
60-70 ani ;
- persoanele vârstnice care au vârsta cuprinsa intre 60- 70 ani si au in familie
persoane cu handicap grav, accentuat, invalide de gradul I şi II ;
- persoanele încadrate în gradul III de handicap, titulari de poziţie.
Beneficiază de o reducere de 100% la plata taxei de pază următoarele categorii
de persoane:
- familiile persoanelor încadrate în cadrul serviciului public de pompieri voluntari
Livezile;
- persoanele vârstnice care locuiesc singure ( sot /sotie) şi au vârsta de peste 70
ani;
- persoanele vârstnice care au vârsta de peste 70 ani si au in familie persoane cu
handicap grav, accentuat, invalide de gradul I şi II;
- văduvele de război, veteranii de război, deportaţii politici;
- titularii de poziţie cu handicap, care prezintă decizie de la comisia de expertiză a
capacităţii de muncă, persoanele cu handicap grav, accentuat, invalide de gradul I şi II;
PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

44

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NÃSÃUD NR. 1 /21 ianuarie 2015

Anexa nr.13
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXE LOCALE SPECIALE
Pentru folosirea locurilor publice
Contribuabilii datorează o taxă zilnică pentru folosirea locurilor publice
de desfacere în comună, diferenţiată în raport cu gradul de dotare a spaţiilor
puse la dispoziţia acestora, cu natura produselor desfăcute:

Modul de folosire a locurilor publice

lei/zi/mp
Taxa stabilita pentru
anul 2015

1.Taxe stabilite pentru ocuparea locurilor
la mese
2.Taxe stabilite pentru ocuparea locurilor
la
tarabe şi a altor spaţii (mici
comercianţi)

20

20

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

Anexa nr.14
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile

TAXE LOCALE SPECIALE
pentru folosirea utilajelor din Parcul AUTO, aparţinând Primăriei comunei Livezile
lei/km
Taxa stabilita pentru
anul 2015

Denumirea taxei
1.Taxa pentru folosire utilaj Autocamion
DAC 665T -111

Tarif Km : 6
2.Taxa pentru folosire utilaj RABĂ 16 tone
3. Taxa pentru transport tractor U 650

Tarif Km : 6
Tarif Km : 4

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN
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Anexa nr.15
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXE LOCALE SPECIALE
pentru folosirea bazei sportive aflata în dotarea
Primăriei comunei Livezile

Denumirea taxei
Pentru folosirea Bazei sportive

lei/oră
Taxa stabilita pentru
anul 2015
200

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

Anexa nr.16
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXA
pentru folosirea terenurilor agricole aflate
în proprietatea comunei Livezile

Denumirea taxei
1. Taxa anuală pentru folosinţă teren arabil
2. Taxa anuală pentru închiriere teren fânaţ

lei/ha/an
Taxa stabilita
pentru anul
2015
100
150

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN
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Anexa nr.17
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile

TAXĂ SPECIALĂ
Pentru folosirea terenului de fotbal cu gazon artificial
lei/ora
Taxa
pentru
teren mare
anul 2015

Denumirea taxei

Taxa pentru
teren mic
anul 2015

1.Taxa pentru folosirea terenului de
fotbal cu gazon artificial pe timp de zi 60 lei/ora
.

40 lei/ora

1.a. Taxa pentru folosirea terenului de
fotbal cu gazon artificial pe timp de 80 lei/ora
noapte.

80 lei/ora

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

Anexa nr.18
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile
TAXE LOCALE SPECIALE
Pentru folosirea utilajelor din dotarea formatiei P.S.I .
lei/oră
Taxa stabilita pentru
anul 2015

Denumirea taxei
1.Taxa pentru
interventie
P.S.I.
2.Taxa
pentru
portabila

folosire

masinii

de
Tarif oră :100

folosire

motopompa

Tarif oră :30

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN
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Anexa nr.19
la Hotararea nr. 62 din 22.12.2014 adoptata de Consiliul local al comunei
Livezile

TAXE LOCALE SPECIALE
Pentru divortul partilor pe cale administrativa
lei
Taxa stabilita pentru
anul 2015

Denumirea taxei
Taxa pentru divortul partilor pe cale
administrativa

600

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA LIVEZILE
Localitatea Livezile, Nr. 161,
Cod poştal 427120, Cod fiscal: 4347445
E-mail: consiliulocal@primarialivezilebn.ro

HOTARARE
PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU STIMULAREA ÎNCASĂRII IMPOZITELOR,
TAXELOR, CHIRIILOR ŞI REDEVENŢELOR DATORATE BUGETULUI LOCAL AL
COMUNEI LIVEZILE DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE, ÎN ANUL
2015

Consiliul local al comunei Livezile, judetul Bistrita-Năsăud, intrunit in sedinta
ordinara din 22.12.2014,
Avănd în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Livezile, înregistrată sub numărul
9663 din 17.11 .2014;
- Proiectul de hotărâre nr. 9664 din 17.11.2014, iniţiat de către Primarul comunei
Livezile;
- Raportul nr. 9662 din 17.11.2014 al Compartimentului buget, finante,
contabilitate, impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Livezile;
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- Avizele favorabile ale comisiilor Buget – Finanţe , Juridice şi de Disciplină comisiei
Muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, învăţământ sănătate şi familie, activităţi
social culturale - culte;
- Nota nr.9665 din 18.11.2014, din care rezultă că proiectul de hotărâre a fost pus
la dispoziţia cetăţenilor în Punctul de Informare Documentare a Primăriei comunei
Livezile ;
În conformitate cu :
- prevederile art.125 alin.(1) si alin.(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului României
nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile si completările
ulterioare;
- prevederile Hotărării Guvernului României nr. 1050/2004, pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de
procedură fiscală;
- prevederile Legii nr. 273 /2006, privind finanţele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională in
administraţia publică;
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit. b) şi d), alin. (4) lit.c), şi art. 45 alin.(2)
lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- În scopul stimulării încasării veniturilor la bugetul local al comunei Livezile
pentru anul 2015, la cererea motivată a contribuabililor persoane fizice sau juridice care
vor înregistra la data de 31.03.2015 majorări de întârziere la plata impozitelor, taxelor,
chiriilor şi redevenţelor datorate bugetului local al comunei Livezile, aceştia beneficiază de
înlesniri la plata acestor creanţe bugetare accesorii, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art.2.- În categoria creanţelor bugetare accesorii prevăzute la art.1 din prezenta
hotărâre, sunt cuprinse:
a)majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor şi a
taxelor datorate bugetului local al comunei Livezile, inclusiv cele din anii precedenţi,
calculate până la data plăţii integrale a debitelor;
b)majorările de întârziere datorate, stabilite prin acte de inspecţie fiscală încheiate
de organele competente, ulterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru
impozite şi taxe datorate bugetului local al comunei Livezile, calculate până la data plăţii
integrale a debitelor;
c)majorările de întârziere datorate, stabilite prin acte de inspecţie fiscală care au
fost contestate potrivit legii şi se află în curs de soluţionare la organele competente;
d)penalităţile de întârziere datorate pentru neplata la termen a chiriilor şi a
redevenţelor restante calculate la data plăţii;
Art.3.-Creanţele bugetare accesorii, respectiv majorările de întârziere datorate şi
penalităţile de întârziere prevăzute la art.2 din prezenta hotarâre, vor fi scutite la plată
dacă debitorii persoane fizice sau juridice care au depus cererea prevăzută la art.6 din
prezenta hotărâre, îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii :
a)impozitele şi taxele datorate bugetului local al comunei Livezile şi neachitate la
data de 31.12.2015 au fost plătite integral până la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri ori vor fi plătite până la data de 31.03.2015, inclusiv ;
b)impozitele si taxele datorate bugetului local al comunei Livezile, cu termenul de
plată la 31.03.2015 vor fi plătite integral ;
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c)chiriile şi redevenţele datorate bugetului local al comunei Livezile, cu termene de
plată în anul 2014 şi cele cu termen scadent până la 31.03.2015 inclusiv, au fost plătite
integral până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori vor fi plătite până la data
de 31.03.2015, inclusiv.
Art.4.- Dacă debitorul persoană fizică sau juridică are mai multe obligaţii la bugetul
local al comunei Livezile, reprezentând impozite locale, taxe locale, chirii sau redevenţe şi
face plata integrală, în condiţiile art.3 numai pentru un anumit impozit, taxă, chirie sau
redevenţă, scutirile la plată se vor aplica, în mod corespunzător, numai pentru majorările
de întârziere/penalitătile de întârziere aferente respectivului debit.
Art.5.- Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică majorărilor de întârziere stabilite
prin actul de inspecţie fiscală în cazul săvârşirii de către contribuabilul persoană fizică sau
juridică solicitant, a unor fapte ce constituie infracţiuni de evaziune fiscală, dacă au fost
pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive în legătură cu aceste fapte.
Art.6.- Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la art.3, contribuabilii persoane
fizice sau juridice vor depune, până la data de 31.03.2015 inclusiv, o cerere motivată,
insoţită de balanţa de verificare (în cazul persoanelor juridice), la compartimentul buget,
finante, contabilitate, impozite si taxe locale din cadrul Primariei comunei Livezile. La
cerere se vor anexa documentele din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor cumulative
prevăzute la art. 3, respectiv ordine de plata Trezorerie, chitanţe de casă, note de
compensare.
Art.7.- (1) Cererea privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente
impozitelor şi taxelor locale va fi analizată în termen de 5 zile de la data înregistrării de
către personalul de specialitate din cadrul compartimentului buget ,finante, contabilitate,
impozite si taxe locale al Primăriei comunei Livezile. În urma analizei efectuate se va
întocmi un referat, care va fi verificat şi aprobat de către Primarul comunei Livezile, fără a
fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărârea Consiliului local.
(2) Cererea privind scutirea de la plata penalităţilor de întârziere aferente chiriilor şi
redevenţelor datorate bugetului local al comunei Livezile va fi analizată în termen de 5 zile
de la data înregistrării de către personalul de specialitate din cadrul compartimentului
buget ,finante, contabilitate, impozite si taxe locale al Primăriei comunei Livezile. În urma
analizei efectuate, se va întocmi un referat, care va fi verificat şi aprobat de către
primarul comunei Livezile, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărârea
Consiliului local.
Art.8.- În baza referatului aprobat de către Primarul comunei Livezile, majorările
de întârziere şi respectiv, penalităţile de întârziere aferente impozitelor, taxelor, chiriilor şi
redevenţelor datorate bugetului local al comunei Livezile pentru care sunt îndeplinite
condiţiile cumulative prevăzute de art.3, vor fi scăzute din evidenţele fiscale, despre acest
lucru fiind încunoştiinţat contribuabilul persoană fizică sau juridică ce a depus cererea.
Art.9.- Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015.
Art.10.- Primarul comunei Livezile, prin Compartimentul buget, finante,
contabilitate, impozite si taxe locale, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.11.- Prezenta hotărâre a fost adoptatâ de Consiliul local al comunei Livezile în
şedinţa ordinară cu respectarea art.45 alin.(2) din legea nr. 215/2001, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 12 voturi ‘pentru’, 0
voturi ‘împotrivă’, 0 ‘abţineri’, din 12 consilieri prezenţi la şedinţă.
Art.12.-Prezenta Hotărâre va fi comunicată cu:
-Instituţia Prefectului- judeţul Bistriţa-Năsăud;
-Primarul comunei Livezile;
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-Compartimentul buget ,finante, contabilitate, impozite si taxe locale din
cadrul Primăriei comunei Livezile;
-Punctul de Informare Documentare Livezile.

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
MIHALACHI EMANUELA

Livezile, la 22.12.2014
Nr.63

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA LIVEZILE
Localitatea Livezile, Nr. 161,
Cod poştal 427120, Cod fiscal: 4347445
E-mail: consiliulocal@primarialivezilebn.ro
HOTĂRÂRE
PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN COMUNA
LIVEZILE, PENTRU PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE CARE NU AU ÎNCHEIATE
CONTRACTE CU OPERATORUL DE SALUBRITATE
Consiliul Local al comunei Livezile, judeţul Bistriţa-Năsăud, intrunit in
sedinta ordinara din 22.12.2014,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Livezile, înregistrată sub numărul
9594 din 13.11 .2014 ;
- Proiectul de hotărâre nr. 9595 din 13.11.2014, iniţiat de către Primarul comunei
Livezile ;
- Raportul nr. 9593 din 13.11.2014 al Viceprimarului comunei Livezile;
- Avizele favorabile ale comisiilor Buget – Finanţe , Juridice şi de Disciplină comisiei
Muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, învăţământ sănătate şi familie, activităţi
social culturale - culte;
- Nota nr.9724 din 18.11.2014, din care rezultă că proiectul de hotărâre a fost pus
la dispoziţia cetăţenilor în Punctul de Informare Documentare a Primăriei comunei
Livezile ;
- Nota de fundamentare pe elemente de cheltuieli transmisă prin adresa
Operatorului Unic
În conformitate cu:
- prevederile Legii nr.99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
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- prevederile art.26 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,
cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 42, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 - prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile art.6 si art. 90 din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 195/2005
privind protecţia mediului;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.„b”, alin.(4), lit.„c”, lit.„e”, alin.(6), lit.„a”, pct.9 si14,
art.45, alin.(2), lit.„c”, art.47 si art.49 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată
HOTĂRĂŞTE:
ART.1.- Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de
precolectare, colectare şi transport deşeurilor municipale, pentru toate persoanele fizice şi
juridice care au domiciliul, reşedinţa, sediul sau punctul de lucru în comuna Livezile şi nu
au încheiat contracte cu operatorul serviciului de salubritate, direct sau prin asociaţiile de
proprietari.
ART.2.- Se aprobă Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de
salubrizare prezentat în Anexa nr.1 care face parte integranta la prezenta hotărâre.
ART.3. - Se stabileşte cuantumul taxei de salubrizare în cazul persoanelor fizice si
juridice, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta la prezenta hotărâre.
ART.4.(1)- Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei speciale în funcţie de
numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenţi la adresa
respectivă.
(2)- Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative în cadrul
cabinetelor medicale, de avocatură, birourilor notariale, ale executorilor judecătoreşti, de
expertiză sau alte asemenea, precum şi asociaţiile familiale, datorează taxa specială de
salubrizare în cuantumul stabilit pentru persoanele fizice.
(3)- Plătitori ai taxei speciale de salubrizare sunt şi chiriaşii imobilelor aflate
în proprietatea statului, a comunei Livezile sau proprietate privată şi care nu au încheiate
contracte cu operatorul serviciului de salubritate.
ART.5.(1) Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care nu au
încheiate contracte cu operatorul de salubritate se face de Biroul Impozite şi Taxe Locale,
pe baza evidenţelor ţinute la zi, împreună cu operatorul serviciului de salubritate.
(2) Stabilirea, impunerea, constatarea şi încasarea taxei speciale de
salubrizare se va realiza de către Biroul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei
comunei Livezile, conform prevederilor legale în vigoare în materie de impozite şi taxe
locale şi în concordanţă cu prezenta hotărâre.
ART.6.- Decontarea prestaţiilor efectuate de operatorul de salubritate se va efectua
lunar, pe baza situaţiilor de lucrări, verificate şi confirmate de personalul din cadrul
compartimentului gestiunea deşeurilor, mediu.
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ART.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Livezile, prin aparatul sau de specialitate.
ART.8. Taxa specială se percepe de la persoanele fizice și juridice care nu au
încheiat contract direct cu operatorul și beneficiază concret de serviciul de salubrizare.
ART.9. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Livezile în
şedinţa ordinară cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” si 0 abţineri,
din 12 consilieri prezenţi.
ART.10. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
oraşului şi se transmite, prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:
 Instituţia Prefectului, Judeţul Bistriţa-Năsăud;
 Aparatul de specialitate al primarului;
 Cetatenilor comunei Livezile;

PRESEDINTE SEDINTA,
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
MIHALACHI EMANUELA

Livezile, la 22.12.2014
Nr.64

Anexa nr. 1
la Hotararea Consiliului Local al comunei Livezile, nr. 64 din 22.12.2014

Regulamentul de instituire si administrare
a taxei speciale de salubrizare
I.Reglementări generale
Art.1. În baza prevederilor din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare
a localităţilor, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită
contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife(în cazul în care prestarea serviciului de
salubrizare se face pe baza unui contract) sau prin taxe speciale.
Art.2. Taxa specială de salubrizare, instituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri
se stabilește astfel încât:
a)Să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;
b)Să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și
exploatare a serviciului de salubrizare;
c)Să încurajeze investițiile de capital;
d)Să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului
II. Modalităţi de stabilire a taxei speciale de salubrizare (condiţii si termene de
depunere a taxei speciale de salubrizare)
Art.3. Se instituie taxa specială de salubrizare pe întreg teritoriul administrativ al
comunei Livezile, în vederea asigurării serviciului de salubrizare pentru potențialii
utilizatori;
Art.4. Taxa specială de salubrizare se plăteşte de :
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- persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinţa în comuna Livezile și care nu au
încheiat contracte de salubrizare cu operatorul de salubrizare;
- persoanele juridice care au sediul sau punctul de lucru sau care desfăşoară
activităţi economice în comuna Livezile și care nu au încheiat contracte de salubrizare cu
operatorul de salubrizare.
Art.5. (1) Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei de salubrizare în funcţie de
numărul de persoane din fiecare familie sau numărul persoanelor care locuiesc la o
anumită adresă.
(2). În vederea calculării taxei de salubrizare, proprietarul locuinţei are
obligaţia depunerii declaraţiei pentru stabilirea taxei de salubrizare, conform anexei nr.3, la
prezentul regulament. În declaraţie se vor menţiona toate persoanele care locuiesc la acea
adresă (membrii familiei, rude, chiriasi, etc.).
(3). Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative (cabinete
medicale, cabinete de avocatură, birouri notariale, etc.), precum si asociaţiile familiale,
datorează taxa de salubrizare în cuantumul stabilit pentru persoanele fizice doar în cazul în
care activitatea se desfăşoară în altă locaţie (care este în proprietatea acestora) decât
domiciliul, cu respectarea prevederilor de la alin.(2).
Art.6. (1) Persoanele juridice sunt obligate la plata taxei, conform declaraţiilor
depuse.
(2) Persoanele juridice care au deschise mai multe puncte de lucru sau
desfăşoară activităţi economice în mai multe locaţii pe teritoriul oraşului au obligaţia
depunerii declaraţiei de impunere, specificând, pentru fiecare punct de lucru sau locaţie în
care îşi desfăşoară activitatea, informaţiile necesare calculării taxei speciale de salubrizare,
conform anexei nr.4, la prezentul regulament.
Art.7.(1) Declaraţiile privind taxa de salubrizare se depun în luna ianuarie a anului
pentru care se calculează taxa.
(2) Declaraţiile privind taxa de salubrizare pot fi modificate în timpul anului
prin depunerea unei declaraţii rectificative privind taxa specială de salubrizare, conform
modelelor prezentate în anexa nr.5 si anexa nr.4 la prezenta hotărâre.
(3) Declaraţiile rectificative se depun în termen de 30 de zile de la data
apariţiei oricărei modificări a elementelor declaraţiei privind taxa de salubrizare, urmând ca
modificarea taxei de salubrizare să se efectueze începând cu luna următoare depunerii
declaraţiei.
(4) Declaraţiile de impunere si declaraţiile rectificative privind taxa specială
de salubrizare se depun la Biroul impozite si taxe locale din cadrul Primăriei Livezile
(5) În cazul în care se optează pentru încheierea unui contract cu operatorul
de salubrizare, se va depune de către persoana fizică sau persoana juridică o declaraţie
rectificativă la care se va ataşa contractul de salubrizare, urmând ca din luna următoare
aceasta să nu mai datoreze taxa specială de salubrizare.
Art.8. (1) În cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa de salubrizare de către
persoanele fizice, obligaţia de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili din
oficiu, pe baza informaţiilor din dosarul fiscal, din registrul agricol, a datelor obţinute de la
Serviciul Public Local de Evidenţă a Persoanelor Livezile etc.
(2) In cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa de salubrizare de către
persoanele juridice, obligaţia de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili din
oficiu, în urma controlului efectuat de operatorul de salubrizare la sediul/punctul de lucru
sau locaţia în care acestea îşi desfăşoară activitatea.
(3) Ca urmare a stabilirii din oficiu a taxei de salubrizare în cazul persoanelor
fizice si juridice se vor emite decizii de impunere pentru stabilirea taxei speciale de
salubrizare, conform anexei nr.5 si respectiv anexei nr.6 si se vor transmite
contribuabililor.
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(4) Pentru identificarea cazurilor în care se va stabili taxa specială de
salubrizare din oficiu, la cerere, operatorul de salubrizare va pune la dispoziţia
funcţionarilor Biroului impozite si taxe locale din cadrul primăriei, lista cu contractele de
prestări servicii de salubrizare încheiate cu persoanele fizice si juridice.
III.Termene si modalităţi de plată a taxei speciale de salubrizare
Art.9. (1) Taxa specială de salubrizare se stabileşte anual, cu termen de plată în
două rate egale, respectiv 31 martie si 30 septembrie.
(2) Pentru neachitarea la termenele prevăzute la alin.(1) a taxei de
salubrizare se percep majorări de întârziere de 2 %/lună sau fracţiune de lună.
(3) Taxa specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se
restituie, după caz, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
(4) Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se
aplică măsurile de executare silită, conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare.
Art.10. Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria biroului impozite si
taxe din cadrul primăriei comunei Livezile.
IV. Sancţiuni
Art.11. Depunerea declaraţiei neconformă cu realitatea, nedepunerea declaraţiei
sau a declaraţiei rectificative constituie contravenţie si se sancţionează conform
prevederilor legale în materie de impozite si taxe locale.
V. Dispoziţii Finale
Art.12 Cuantumul taxei speciale se stabileşte, se ajusteaza sau se modifică prin
hotărâre a Consiliului Local Livezile., în baza fișelor de fundamentare pe elemente de
cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de
salubrizare a localităților, elaborate de către A.N.R.S.C

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN
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Anexa nr. 2
la Hotararea Consiliului Local al comunei Livezile, nr. 64 din 22.12.2014

ACTIVITATEA

TARIFE DESCRIERE

TAXA SPECIALA
SALUBRIZARE

Precolectare,
transport

colectare, Persoane fizice inclusiv
si

transfer

21,79 lei/pers/an

al asociatii de

deseurilor municipale, inclusiv a locatari/proprietari
deseurilor
din

toxice

deseurile

periculoase Agenti economici/ institutii

menajere,

296,95 lei/ tona

cu publice

exceptia celor cu regim special
Colectarea,

transportul, Persoane fizice inclusiv

29,58 lei/tona

depozitarea deseurilor rezultate asociatii de
din activitati de constructii si locatari/proprietari
demolari

Agenti economici/ institutii

29,58 lei/tona

publice
Colectarea,
depozitarea

transportul, Persoane fizice inclusiv
si

34,24 lei/tona

valorificarea asociatii de

deseurilor voluminoase si DEEE

locatari/proprietari
Agenti economici/ institutii
publice

PRESEDINTE SEDINTA
CONSILIER
SIMIONCA IOAN

34,24 lei/tona
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