
Anexa nr. 1 
 

TABLOU 
Cuprinzând impozitele şi taxele pentru anul 2020 stabilite în sume fixe 

 
Codul Fiscal art- 457 alin 2  
Nr.crt Felul clădirlor şi a altor 

construcţii impozabile  
Valoarea impozabilă pentru anul 2019 

Lei/ mp 
Valoarea impozabilă pentru anul 2020 

Lei/ mp 
  Cu instalaţii de apă, 

canalizare , 
electrice , încălzire 

( condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă , canalizare 

electrice, 
încălzire 

  

0 CLĂDIRI     

A  cu pereţi sau cadre din beton 
armat, sau cu pereţi exteriori 
din cărămidă arsă, sau din alte 
materiuale rezultate în urma 
unui tratament termic sau 
chimic 

 
1013 

 
 
 

 

 
608 

 
 
 

 

1060 636 

B  Cu pereţi exteriori din lemn , 
din piatră naturală , din 
cărămidă nearsă , din vătăluci 
sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic 
sau chimic  

304 203 318 212 

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

203 177 212 185 

D Clădire-anexă cu pereţi 
exteriori din lemn , din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă , 
din vătăluci sau din orice alte 

127 78 133 82 



materiale nesupuse unui 
tratament termic sau chimic  

E În cazul contribuabilul care 
deţine la aceeaşi adresă încăperi 
amplasate la subsol , demisol şi 
/sau mansardă , utilizate ca 
locuinţă , în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la 
lit. A-D  

75% din suma care 
s-ar  aplica clădirii 

75% din suma 
care s-ar  aplica 
clădirii 

75% din suma 
care s-ar  aplica 
clădirii 

75% din suma 
care s-ar  aplica 
clădirii 

 
F 

În cazul contribuabilului care 
deţine la aceeaşi adresă încăperi 
amplasate la subsol, la demisol 
si/sau la mansardă , utilizate în 
alte scopuri decât cel de 
locuinţă , în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la 
lit A-D  

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii  

50% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii  

50% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 

 
  

 
Art. 465 alin. 2       IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU 

CONSTRUCŢII  PRECUM ŞI TERENUL ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT  CU 
CONSTRUCŢII -  LEI /HA. 

 
 
Nr.  Crt. Zona în cadrul localităţii 

 
Niv. Impozit pt. anul 2019 persoane fizice 

şi persoane juridice 
 

Niv. Impozit pt. anul 2020 persoane fizice 
şi persoane juridice 

 
Rangul localităţii IV Rangul localităţii V 

 
Rangul localităţii IV Rangul localităţii V 

 
1. A   901 

 
720 

 
942 753 

2. B 720 
 

540 
 

753 565 

3. C 540 
 

360 
 

565 377 



4. D 353 
 

180 
 

370 188 

 
 

 
 
 
 

Art. 465 alin. 4  IMPOZITUL  PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN ORICE ALTĂ 
CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURILE CU CONSTRUCŢII   

 
Nr. 
Crt. 

Categorii de 
folosinţă 

Niv. Ipozitului pt. Anul 2019 pers. fizice şi 
persoane juridice 

Niv. Ipozitului pt. Anul 2020 pers. fizice şi 
persoane juridice 

  Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D 
1. Arabil 28 21 19 15 29 22 20 17 
2. Păşune  21 19 15 13 22 20 17 14 
3. Fâneţă 21 19 15 13 22 20 17 14 
4. Vie 47 35 28 19 49 37 29 16 
5. Livadă 54 47 35 28 56 49 37 29 
6. Pădure sau alt 

teren cu vegetaţie 
forestieră 

28 21` 19 15 29 22 20 17 

7. Terenu cu ape 15 13 8 0 17 14 8 0 
8. Drumuri şi căi 

ferate 
0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Teren 
neproductive 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

ART. 465 alin . 7  

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN LEI/HA  
 

Nr. 
Crt. 

Zona- Categoria de 
folosinţă   

Nivelul impozitului pentru anul 2019 
persoane fizice şi persoanele juridice 

Nivelul impozitului pentru anul 2020 
persoane fizice şi persoanele juridice 

0. 1 A A 



1. Teren cu construcţii 31                        32 
2. Arabil 51                     53 
3. Păşune 28                        29 
4. Fâneaţă 28                        29 
5. Vie pe rod , alta decât 

cea prevăzută la nr. 
Crt. 5.1 

56                       58 

5.1. Vie până la intrarea pe 
rod 

0 0 

6. Livadă pe rod alta 
decât cea prevăzută la 

nr. Crt. 6.1 

57                        60 

6.1 Livadă până la 
intrarea pe rod 

0 0 

7. Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră cu 

excepţia celui 
prevăzut la nr. Crt.7 

16                       17 

7.1 Pădure în vârstă de 
până la 20 ani şi 
pădure cu rol de 

protecţie   

0               0 

8. Teren cu apă , altul 
decât cel cu amenajări 

piscicole 

6                       6 

8.1 Teren cu amenajări 
piscicole 

34                   35 

9. Drumuri şi căi ferate 0 0 
10.  Teren neproductiv 0 0 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

Art. 470 alin. 2    IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT   
Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică  : 
 
Nr. Crt. 
 

Nivelul  pt. Anul 2019/lei/an/200 cm  sau fracţiune- persone 
fizice şi persoane juridice 

Nivelul  pt. Anul 2020/lei/an/200 cm  sau fracţiune- 
persone fizice şi persoane juridice 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm sau fracţiune din aceasta)  
1. Motociclete , tricicluri , 

cvadricicluri şi autoturisme 
cu capacitate cilindrică de 
până la 1.600 cmc inclusiv   

8 8 

2. Motociclete , tricicluri şi 
cvadricicluri cu capacitatea 
cilindrică de peste 1.600 cmc 

9 9 

3.  Autoturisme cu capacitate 
cilindrică între 1601 cmc şi 
2.000 cmc 

18 19 

4. Autoturisme cu capacitatea 
cilindrică între 2.001 cmc şi 
2.600 cmc  

73 76 

5. Autoturisme cu capacitatea 
cilindrică între 2.601 şi 3000 
cmc inclusiv  

146 153 

6.  Autoturisma cu capacitate 
cilindrică de peste 3.001 cmc 

294 308 

7. Autobuze , autocare, 
microbuze 

24 25 

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

30 31 

9. Tractoare înmatriculate 18 19 
II.  Vehicule înregistrate   



1. Vehicule cu capacitate cilindrică Lei /200 cm  
1.1. Vehicule înregistrate cu 

capacitate cilindrică < 4.800 cm 
4                4 

1.2. Vehicule înregistrate cu 
capacitate cilindrică >4.800 cm  

6             6 

2. Vehicule fără capacitate 
cilindrică evidenţiată  

101 lei/an       106 

 
Art. 470 alin. 3 .  

-Impozitul pe mijloacele de transport hibride se reduce cu 50% 
Art. 470 alin. 4 
 Împzitul pentru un ataş este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective  
 

Art. 470 alin. 5 
Autovehicule de transport marfă cu masa  totală  maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
Numărul de axe şi 
greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

Impozitul (în lei /an) /2019 Impozitul (în lei /an) /2020 

 Ax(e) motor(oare)cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau 
echivalente recunoscute  

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare  

Ax(e) motor(oare)cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau 
echivalente recunoscute  

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 
motoare  

I. două axe    
Masa de cel puţin de 12 tone, 
dar  mai mică de 13 tone  

0 144 0 151 

Masa de cel puţin de 13 tone, 
dar  mai mică de 14 tone 

144 400 151 418 

Masa de cel puţin de 14 tone, 
dar  mai mică de 15 tone 

400 562 418 588 

Masa de cel puţin de 15 tone, 
dar  mai mică de 18 tone 

562 1.273 588 1332 

Masa de cel putin 18 tone 562 1.273 588 1332 
II.  3 axe    
Masa de cel puţin de 15 tone, 
dar  mai mică de 17 tone 

144 251 151 263 

Masa de cel puţin de 17 tone, 
dar  mai mică de 19 tone 

251 516 263 540 



Masa de cel puţin de 19 tone, 
dar  mai mică de 21 tone 

516 670 540 701 

Masa de cel puţin de 21 tone, 
dar  mai mică de 23 tone 

670 1.032 701 1079 

Masa de cel puţin de 23 tone, 
dar  mai mică de 25 tone 

1.032 1.604 1079 1678 

Masa de cel puţin de 25 tone, 
dar  mai mică de 26 tone 

1.032 1.604 1079 1678 

Masa de cel putin 26 tone 1.032 1.604 1079 1678 
III. 4 axe    
Masa de cel puţin de 23 tone, 
dar  mai mică de 25 tone 

670 679 701 710 

Masa de cel puţin de 25 tone, 
dar  mai mică de 27 tone 

679 1.060 710 1109 

Masa de cel puţin de 27 tone, 
dar  mai mică de 29 tone 

1.060 1.683 1109 1760 

Masa de cel puţin de 29 tone, 
dar  mai mică de 31 tone 

1.683 2.496 1760 2611 

Masa de cel puţin de 31 tone, 
dar  mai mică de 32 tone 

1.683 2.496 1760 2611 

Masa de cel putin 32 tone 1.683 2.496 1760 2611 
 
Art.470 alin 6  
Combinaţii de autovehicule ( autovehicule articulare sau trenuri rutiere ) de transport marfă cu masă totală maximă 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone   
 
Numărul de axe şi 
greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

Impozitul (în lei 
/an)/2019 

   Impozitul (în lei /an)/2020  

 Ax(e) 
motor(oare)cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau 
echivalente 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

 Ax(e) motor(oare)cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau 
echivalente recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I. 2+1 axe     
Masa de cel puţin de 12 tone, 
dar  mai mică  de 14 tone  

0 0 0 0 

Masa de cel puţin de 14 tone, 
dar  mai mică  de 16 tone 

0 0 0 0 



Masa de cel puţin de 16 tone, 
dar  mai mică  de 18 tone 

0 65 0 68 

Masa de cel puţin de 18 tone, 
dar  mai mică  de 20 tone 

65 149 68 156 

Masa de cel puţin de 20 tone, 
dar  mai mică  de 22  tone 

149 348 156 364 

Masa de cel puţin de 22 tone, 
dar  mai mică  de 23  tone 

348 450 364 471 

Masa de cel puţin de 23 tone, 
dar  mai mică  de 25 tone 

450 813 471 850 

Masa de cel puţin de 25 tone, 
dar  mai mică  de 28  tone 

813 1.426 850 1492 

Masa de cel putin 28 tone 813 1.426 850 1492 
II.  2+2 axe   
Masa de cel puţin de 23 tone, 
dar  mai mică  de 25  tone 

140 325 146 340 

Masa de cel puţin de 25 tone, 
dar  mai mică  de 26 tone 

325 535 340 560 

Masa de cel puţin de 26 tone, 
dar  mai mică  de 28  tone 

535 785 560 821 

Masa de cel puţin de 28  tone, 
dar  mai mică  de 29  tone 

785 948 821 992 

Masa de cel puţin de 29 tone, 
dar  mai mică  de 31  tone 

948 1.557 992 1629 

Masa de cel puţin de 31  tone, 
dar  mai mică  de  33 tone 

1.557 2.161 1629 2260 

Masa de cel puţin de 33  tone, 
dar  mai mică  de 36 tone 

2.161 3.281 2260 3432 

Masa de cel puţin de 36  tone, 
dar  mai mică  de 38  tone 

2.161 3.281 2260 3432 

Masa de cel putin 38 tone 2.161 3.281 2260 3432 
III.  2+3 axe   
Masa de cel puţin de 36 tone, 
dar  mai mică  de 38 tone 

1.720 2.394 1799 2504 

Masa de cel puţin de 38  tone, 
dar  mai mică  de 40 tone 

2.394 3.253 2504 3403 

Masa de cel puţin 40 tone 2.394 3.253 2504 3403 
IV.  3+2 axe   
Masa de cel puţin de 36 tone, 
dar  mai mică  de 38  tone 

1.519 2.110 1589 2207 

Masa de cel puţin de 38  tone, 2.110 2.918 2207 3052 



dar  mai mică  de 40  tone 
Masa de cel puţin de 40 tone, 
dar  mai mică  de 44 tone 

2.918 4.317 3052 4516 

Masa de cel puţin 44 tone 2.918 4.317 3052 4516 
V.  3+3 axe   
Masa de cel puţin de 36  tone, 
dar  mai mică  de 38 tone 

864 1.045 904 1093 

Masa de cel puţin de 38 tone, 
dar  mai mică  de 40  tone 

1.045 1.562 1093 1634 

Masa de cel puţin de 40  tone, 
dar  mai mică  de 44  tone 

1.562 2.486 1634 2600 

Masa de cel putin 44 tone  1.562 2.486 1634 2600 
 
Art. 470 alin 7  
REMORCI , SEMIREMORCI SAU RULOTE CARE NU FACE PARTE DINTR-O COMBINATIE DE 
AUTOVEHICULE PREVAZUTA LA ALIN.6 
Masă totală maximă autorizată  Imp.  lei /2019 persoane fizice şi persoane 

juridice 
Imp.  lei /2020 persoane fizice şi persoane 
juridice 

A) până la 1 tonă inclusiv  9 9 
B) peste 1 tonă , dar nu mai mult de 3 
tone  

34 36 

C) peste 3 tone , dar nu mai mult 5 tone  53 55 
D) peste 5 tone  65 68 
 
Art. 470 alin 8 
MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ   
 Imp.  lei /2019- persoane fizice şi 

persoane juridice 
Imp.  lei /2020- persoane fizice şi persoane 

juridice 
1. Luntre , bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi 
uz personal  

21 22 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 57 60 
3. Bărci cu motor  213 223 
4. Nave de sport si agrement 976           1021 
5. Scutere de apă  213 223 
6. Remorchere şi împingătoare  X X 
  a) până la 500 CP inclusiv  566 592 
  b)Peste 500 CP şi până la 2000 CP inclusiv 921 963 
  c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP inclusiv  1.416 1481 



  d) peste 4000 CP 2.266 2370 
7. Vapoare- pentru fiecare 1.000tdw sau fracţiune 
din aceasta 

184 192 

8. Ceamuri , şlepuri şi barje fluviale X X 
   a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone 
inclusiv  

184 192 

 b) cu capacitatea de înc0. 
  ărcare de peste 1.500 tone şi până la 3000 tone 
inclusiv  

284 297 

c) cu capacitatea de încărcare peste 3000 tone  496 519 
 

 
 
 

 
TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR   

 
 
 Denumire taxă Nivelul taxei pentru anul 2019 

persoane fizice şi persoane juridice 
Nivelul taxei pentru anul 2020 persoane 
fizice şi persoane juridice 

Art.474 
alin.1 

Pentru eliberarea certificatului de 
urbanism în funcţie de suprafaţa 
pentru care se obţine certificatul de 
urbanism  

Lei/mp lei/mp 

 a) până la 150 mp inclusiv 3 4 
 b) între 151 şi 250 mp. inclusiv 4 5 
 c) între 251 şi 500 mp inclusiv 5 6 
 d) între 501 şi 750 mp inclusiv 6 7 
 e) între 751 şi 1000 mp inclusiv 7 9 
 f) peste 1000 mp 7+0,005 lei/mp pentru ceea ce 

depăşeşte suprafaţa de 1000 mp 
9+0,006 lei/mp pentru ceea ce depăşeşte 
suprafaţa de 1000 mp 

Art.474 
alin.10 

Pentru eliberarea autorizaţiei de 
foraje sau excavări necesare 
lucrărilor de cercetare şi 
prospectare a terenurilor în etapa 
efectuării studiilor geotehnice şi a 

15 lei          19 



studiilor topografice , sondele de 
gaz, petrol şi alte excavări  

Art.474 
alin.14 

Pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire pentru chioşcuri, 
containere, tonete, cabine, spaţii de 
expunere, corpuri şi  panouri de 
afişaj, firme şi reclame situate pe 
căile şi în spaţiile publice   

8 pentru fiecare mp de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

 

10 pentru fiecare mp de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

Art.474 
alin. 15 

Pentru eliberarea autorizaţiilor 
privind lucrările de racorduri şi 
branşamente la reţele de 
apă,canalizare,gaze,energie 
termice,telefonie şi televiziune prin 
cablu taxa datorată pentru fiecare 
instalaţie este de 

13 lei/pt fiecare racord 
 

16 lei/pt fiecare racord 

Art. 474 
Alin. 4  

Taxă pentru avizarea certificatului 
de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului 
de către primari sau structura de 
specialitate din cadrul consiliului 
judeţean  

13 lei   16 lei 

Art.474 
alin. 16 

Pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă 
taxa datorată este de 

9 lei 11 lei 

Art. 475 
alin.1 

Taxă pentru eliberarea 
autorizaţiilor sanitare de 
funcţionare 

20      21 

Art.475 
alin.2 

Taxă pentru eliberarea atestatului 
de producător 

51 
 

53 

Art. 475 
Alin. 2  

Taxă pentru eliberarea carnetului 
de comercializare  

15  16 

Art.475  
Alin 3 

Taxă pentru eliberarea / vizarea 
anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică (cod CAEN : 
561-Restaurante, 563-Baruri, 932 

Pentru suprafaţă până în 500 mp – 250 
lei   

Pentru suprafaţă până în 500 mp –262 
lei   

Pentru suprafaţă peste 500 mp  - 1.500  
lei  

Pentru suprafaţă peste 500 mp  - 1.569  
lei 



Alte activităţi recreative şi 
distractive) 

Art. 486  
Alin. 5 

Taxă pentru eliberarea de copii 
heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri deţinute de consiliile locale  

32 lei 32 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 478 alin 2            TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE  
 

Nr. 
Crt. 

Extras din norma 
juridică 

Nivelul taxei pe anul 2020 

  Lei/an/mp sau fracţiune de mp 

1. În cazul unui afişaj 
situat în locul în care 
persoana derulează o 
activitate aconomică   

29       

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

21   

Persoanele care datorează taxă pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia de a depune  
declaraţia fiscală la sediul Primăriei Livada în termen de 30 zile de la data amplasării structurii de afişaj 

 



ANEXA 5  

ALTE TAXE LOCALE  
 

1. Pentru utilizarea temporară a locurilor publice  prevăzute la art. 486 alin 1 Cod fiscal se stabileşte o taxă zilnică de 
16 lei 

2. Pentru vehicule lente prevăzute la art.486 alin 2  din Cod fiscal  se stabileşte o taxă de 31 lei 
3. Taxă poştală pt. Executări creanţe bugetare – 10 lei şi taxă pentru corespondenţă 3 lei.  

      4.  Taxă specială de identificare în arhivă a docmentelor , copierea şi vizarea pentru conformitate cu originalul , 
inclusiv copierea documentelor reprezentând informaţii de interes public furnizate la cerere – 5 lei/ pagină  
       5. Taxă pentru utilizarea căminului cultural după cum urmează :  
   5.1- pentru organizarea de mese festive cu prilejul nunţilor , botezurilor , onomasticilor – 100 lei / 
oră  
                                 - pentru organizarea de conferinţe , întruniri , work-shopuri – 150 lei/ oră ; 
   - pentru activități recreere-10 lei/ oră  
                        5.2. Sunt scutite de taxă utilizarea căminului cultural următoarele evenimente : serbările şcolare ; adunările 
social –culturale   organizate     de către cultele religioase (recunoscute de lege) din comuna Livada , precum şi alte grupuri 
cetăţeneşti sau organizaţii locale de pe raza comunei Livada .   
      6. Taxă pentru :-6.1- întreţinere cimitire – 25 lei / număr administrativ / an.( în aceasta sunt incluse: întreținere,   
utilizare capelă, utilități (apă și curent) plus ridicare gunoi )  
    -6.2 loc de veci de pe raza comunei Livada – 50 lei  
  Persoanele care declară pe proprie răspundere că au locuri de veci în altă localitate şi care precizează că nu 
au  loc de veci pe raza comunei Livada sunt scutite de taxele sus amintite.  
      7. Taxă anuală pentru intervenţii în situaţii de urgenţă : 20 lei / număr rol activ / an . Beneficiază de scutirea plăţii 
acestei taxe  cât şi a impozitului anual pentru locuinţa de domiciliu , terenul aferent acestuia şi un autoturism proprietate 
personală cei ce sunt membrii ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Livada, Comitetului Local pentru Situaţii 
de Urgenţă, Centrului Operativ  si au domiciliul la numărul administrativ respectiv.  
      8. Taxa pentru săpături pe domeniul public sau privat al comunei, reţele stradale, cu respectarea prevederilor privind 
avizarea, autorizarea, executarea, urmărirea şi recepţionarea calitativă a lucrărilor edilitar - gospodăreşti  
 - pentru săpături realizate în scopul efectuării de branşamente  :  

-10 lei/ ml – taxa se datorează de către executanţii lucrărilor pe domeniul public sau domeniul privat al comunei 
Livada pe întreaga durată în care acesta este afectat de lucrare (de la începerea săpăturii până la refacerea şi aducerea la 
stadiul iniţial a terenului) pentru sătăturile efectuate  paralel cu drumul sau în cazul subtraversărilor  



- 100 lei/ ml - taxa se datorează de către executanţii lucrărilor pe domeniul public sau domeniul privat al comunei 
Livada pe întreaga durată în care acesta este afectat de lucrare (de la începerea săpăturii până la refacerea şi aducerea la 
stadiul iniţial a terenului) pentru săpăturile efectuate  transversal cu drumul ( săparea drumului) 
 - pentru săpături realizate în scopul efectuării extenderii reţelelor edilitare : 100 lei/zi (taxa se datorează de către 
executanţii lucrărilor pe domeniul public sau domeniul privat al comunei Livada pentru întreaga durată în care acesta este 
afectat de lucrare (de la începerea săpăturii până la refacerea şi aducerea la stadiul iniţial a terenului).  

Taxa se calculează conform graficului de  lucrări prezentat ( de la săpătură până la finalizarea lucrărilor pe porţiunea 
afectată). Dacă lucrările sunt prevăzute pe o perioadă în care sunt cuprinse şi zile nelucrătoare , acestea se vor lua în 
calculul taxei datorate , având în vedere că domeniul public sau privat al comunei este afectat şi în aceste zile,  iar scopul 
taxei este de a limita în timp afectarea domeniului public sau privat al comunei.      
       9. Taxă pentru emiterea avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal emis de structura 
de specialitate se stabileşte în sumă de 50 lei . 
      10. Taxă specială pentru acoperirea cheltuilelilor necesare pentru finanţarea activităţilor de informare şi consultare a 
cetăţenilor cu privire la elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism. Această taxă va  fi în sumă de 500 lei 
pentru fiecare documentaţie de urbanism , va fi achitată o dată cu depunerea documentaţiei şi va acoperii cheltuielile 
privind : materiale tipărite , multiplicate , servicii de corespondenţă , anunţ mass media , costuri comunicaţii, servicii 
facilitare întâlniri, dezbateri , servicii cercetare sociologică, editare materiale de expoziţie .  
     11. Taxă specială pentru repararea drumurilor agricole în sumă de 10 lei /ha/an instituită pentru societăţile agricole .  
     12. Taxă pentru înregistrarea contractelor de arendă se stabileşte în sumă de 10 lei/ ha  . 
     13. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă: 750 lei . 
          14. Taxă legalizare copii de pe înscrisurile prezentate de părți , în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea 
36/1995 – a notarilor publici și a activității notariale -  republicată în cuantum de 3 lei / pagină . 
           15. Taxă utilizare conform art. 463 alin. 2 Cod Fiscal ( terenuri intravilane/ extravilane utilizate) – contravaloarea 
impozitului  

16. Taxă închiriere tractor  : 150 lei/oră   
17. Taxă închiriere teren sintetic( 25 lei/ oră) ; teren natural(50 lei/oră) – se va percepe doar de la solicitanții ce nu 

au domiciliul pe raza comunei Livada.   
18. Taxă ridicare cadavre animalede la persoanele fizice și juridice de pe raza comunei :20lei/ cadavru animal     

 
    Președinte de ședință                                                                                                          Secretar general al comunei  
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ANEXA 6  
 

I.  Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea , de către Serviciul impozite şi taxe locale , inainte 
de expirarea termenului legal a următoarelor documente : 
 

 
Nr. crt. Denumire document  Cuantumul taxei pe 2019- 

persoane fizice  
Cuantumul taxei pe 2020 
persoane juridice  

1. Certificat de atestare fiscală , dacă se 
solicită eliberarea în aceeaşi zi   

   10 lei 10 lei  

2. Fişă de înmatriculare/radiere auto, 
dacă se solicită eliberarea în aceeaşi 
zi   

15 16 lei 

3. Adeverinţă privind achitarea 
obligaţiilor contractuale pentru 
imobilele cumpărate cu plata în rate , 
adeverinţă radiere ipotecă dacă se 
solicită eliberarea în aceeaşi zi   

15 16 lei  

 
II. Taxa de urgenţă se achită la caseria Primăriei Comunei Livada jud. Arad şi odată cu depunerea cererii se 
face şi dovada achitării taxei. 
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