ROMANIA

COMUNA LIVEZILE
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
HOTA.RAREA
nr.68 din 21.12.2021
privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale, datorate de persoanele fizice ~i
juridice, din comuna Livezile, in anul 2022

Avand in vedere:
- Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Livezile, inregistrat sub
nr. 12225 din 0 1.11.2021
- Referatul de aprobare nr.12226 din 0 1.11.2021, al Primarului comune1
Livezile
- Raportul nr. 12227/01.11.2021 a Compartimentului de specialitate din
cadrul Primariei comunei Livezile
- A vizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
comunei Livezile
- Nota de informare a cetatenilor comunei Livezile asupra proiectului de
hotarare, inreg. Sub nr. 12228/01.11.2021
- prevederile art. 491 alin ( 1) din Codul fiscal ,Jn cazul oricarui impozit
sau oricarei taxe locale, care consta fntr-o anumita suma fn lei sau care este
stabilita pe baza unei anumite sume fn lei, sumele respective se indexeaza anual,
pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata infiatiei
pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului
Finanfelor Pub/ice Ji Ministerului Dezvoltarii Regionale Ji Administrafiei
Pub/ice." coroborate cu faptul ca rata anuala a inflatiei pe anul 2020, a avut
valoarea de 2.6 % se impune, in anul 2022, majorarea cu 2,6% a cuantumului
taxelor si impozitele locale afferent anului 2021
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in conformitate cu:

- prevederile art. 9 punctul 3 din Cartea europeana a autonomiei locale adoptata
la Strasbourg la 15.11.1985 si ratificata de Legea nr.199/ 1977 ;
- prevederile Titlului IX, art. 453- 495 din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.
227/2015 privind, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national - sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art.266 alin (6) si (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului finantelor pub lice nr.1802/2014 pentru aprobarea
reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile
financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Livezile nr. 72 din 14.12.2012
privind 1ncadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul ~i extravilanul comunei Livezile
~i localitatile componente: Livezile, Dorolea, Cu~ma, Valea - Poienii ~i Dumbrava,
incepand cu anul 2013 ;
- prevederile art. 1 alin (2), art. 2, art. 4 lit.b ~i art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala 1n administratia publica;
)

in temeiul art.106 alin (1) si (3), art.129 alin (1) si alin (2) lit.b, alin (4)
lit.c, art.139 alin (3) lit.c si art.140 alin (1), din Ordonanta de Urgenta a Guvemului
Romaniei nr.57/2019, privind Codul Administrativ,
Consiliul Local al comunei Livezile, judetul Bistrita-Nasaud,intrunit in data
de, in sedinta ordinara,

ADOPTA. PREZENTA HOTA.RARE:
ART.I. (1) Se stabile~te impozitul pe cladirile rezidentiale si cladirile-anexa,
aflate in proprietatea persoanele fizice prin aplicarea cotei de 0, 1 % asupra valorii
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impozabile a cladirii, determinata potrivit criteriilor si normelor de evaluare
prevazute in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Se stabileste impozitul pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea
persoanelor fizice prin aplicarea cotei de 0,5 % asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat
in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus la organul fiscal local pana la
primul termen de plata din anul de referinta;

)
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de
proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de
referinta;

(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice,
utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.
(4) In cazul in care valoarea cladirii nerezidentiale nu poate fi calculata
conform prevederilor alin. (2), impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2%
asupra valorii impozabile determinate conform alin. ( 1) .
(5) in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice ,
impozitul se calculeaza prin insumarea:
a) impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art.
457 din Codul fiscal;
b) impozitului determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, indicata
prin declaratie pe propria raspundere, ~i cu conditia ca cheltuielile cu utilitatile sa
nu fie inregistrate in sarcina persoanei care desfa~oara activitatea economica, prin
aplicarea cotei stabilite conform art. 458 din Codul fiscal , asupra valorii
impozabile stabilite conform art. 457 din Codul fiscal , fara a fi necesara stabilirea
valorii prin depunerea documentelor prevazute la art. 458 alin. (1 )."
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ART.2. (1) Impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor juridice
pentru anul 2022 se stabileste dupa cum urmeaza:
a) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0, 1%
asupra valorii impozabile a cladirii.
b) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,5%,
asupra valorii impozabile a cladirii.
c) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele
juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se
calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.
d) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice,
impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata
folosita in scop rezidential conform alin. (1 ), cu impozitul calculat pentru suprafata
folosita in scop nerezidential, conform alin. (2) sau (3).

)

(2) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila
a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31
decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa ~i poate
fi:
a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator
autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la
data evaluarii;
c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in
cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de
proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;
e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing
financiar, valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator
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autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la
data evaluarii;
f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in
contabilitatea proprietarului cladirii ~i comunicata concesionarului, locatarului,
titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.
(3) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe
baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data
evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de
referinta.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul cladirilor care apartin
persoanelor fata de care a fost pronuntata o hotarare definitiva de declan~are a
procedurii falimentului.
(5) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul cladirilor care sunt scutite
de plata impozitului/taxei pe cladiri potrivit art. 456 alin. ( 1) din Codul fiscal.
(6) in cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea
impozabila a cladirii in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota
impozitului/taxei pe cladiri este 5%.
(7) in cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe
cladiri nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5ani anteriori anului de
referinta, diferenta de taxa fata de cea stabilita conform alin. ( 1), dupa caz, va fi
datorata de proprietarul cladirii.
(8) Pentru cladirile proprietatea publica sau privata a statului ori a
unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori
in folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabileste
taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor,
tutularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditiile similare
impozitului pe cladiri.
(9) Declararea cladirilor in scop fiscal nu este conditionata de
inregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.
ART.3. Se stabileste impozitul pe teren in suma fixa anuala pe hectar de
teren, pe ranguri de localitati, categorii de folosinta si pe zone, pentru persoanele
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fizice si juridice care detin in proprietate teren in intravilanul localitatii, conform
anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.4. Se stabileste impozitul pe teren in suma fixa anuala pe hectar de
teren, pe ranguri de localitati, categorii de folosinta si pe zone, pentru persoanele
fizice si juridice care detin in proprietate teren in extravilanul localitatii, conform
anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare
ART.5. Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a
unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori
in folosinta, se stabileste taxa pe teren, care reprezinta sarcina fiscala a
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,
dupa caz, in conditiile similare impozitului pe teren, conform art. 3 - 4 .

)

ART.6. Se stabile~te impozitul pe mijloacele de transport cu tractiune
mecanica, aflate in proprietatea persoane fizice ~i juridice, in functie de capacitatea
cilindrica a motorului, pentru fiecare 200 cmc sau fractiune din aceasta, sau masa
totala maxima autorizata, conform anexei nr. 4, care face parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.7. Se stabile~te impozitul pe mijloacele de transport pe apa detinute de
persoane fizice ~i juridice, conform anexei nr. 5, care face parte integranta din
prezenta hotarare.

)
ART.8. Se stabile~te impozitul pe mijloacele de transport pentru
autovehiculele de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12
tone detinute de persoane fizice ~i juridice,conform anexei nr. 6, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.9. Se stabilesc taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism,
avizelor ~i autorizatiilor in domeniul constructiilor, conform anexei nr. 7, care face
parte integranta din prezenta hotarare.
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ART.IO. Se stabilesc taxele pentru eliberarea autorizatiilor de orice fel, cu
exceptia celor din domeniul constructiilor, conform anexei nr. 8, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.11. Se stabile~te taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama ~i
publicitate, conform anexei nr. 9, care face parte integranta din prezenta hotarare.

)

ART.12. Se stabile~te impozitul pe spectacole pentru persoanele care
organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate
distractiva, conform anexei nr. 10, care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.13. Se stabilesc taxele pentru folosirea locurilor publice, conform
anexei nr. 11, care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.14. Se stabile~te taxa pentru indeplinirea procedurii de divort
administrativ, pe cale administrativa, in cuantum de 616 lei.
ART.15. Contraventiile la regimul taxelor si impozitelor locale sunt cele
stabilite si sanctionate prin Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare.
ART.16. (1) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitului
pe teren ~i a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru intregul an de
catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, pana la data de 31 martie a anului
fiscal , Consiliul local acorda o bonificatie de 10%,
(2) Prin exceptie de la prevederile alin (1 ), bonificatia nu se
acorda daca fiecare din aceste categorii de impozite este de pana la 50 lei inclusiv,
situatie in care legea prevede obligativitatea achitarii integrale a acestora pana la
data de 31 martie a anului fiscal.
ART.17. Se aproba anularea creantelor fiscale restante aflate in sold la data
de 31 decembrie 202 1 mai mici de 40 lei.
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ART.18. - Prezenta Hotarare intra 'in v1goare 1ncepand cu data de O1
ianuarie 2022.

ART.19. - Primarul comunei Livezile, prin Compartimentul financiar, va
duce la indeplinire prezenta hotarare.
ART.20. Secretarul comunei Livezile va comunica prezenta hotarare cu :
- Institutia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud;
- Primarul comunei Livezile;
- Compartimentele de specialitate din cadrul primariei Livezile
- Cetatenii comunei Livezile
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Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Livezile, 'in
~edinta ordinara cu respectarea art. 139 alin (3) din Codul administrativ, respectiv
cu un nu mar de 15 voturi ,,pentru", 0 Yoturi ,,impotriva", 0 abtineri, din 15
consilieri locali prezenfi ~i 15 consilieri locali 'in functie
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