
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr.2 

 
 
 
 

Lista  
Actelor normative prin care sunt instituite impozitele şi taxele locale  

în perioada 01.01.2015-30.12.2021 
 
1. Prevederile Legii 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare , privind Codul 
fiscal , Titlul IX, privind impozitele şi taxele locale  
2. Prevederile Legii 209/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului n r. 30/2011 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru 
reglementarea unor masuri financiar-fiscale 
3. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 
4. H.G.R. nr.  1309 /2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013 
5. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 52/10.12.2015 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2016  
6. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 96/29.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2017  
7. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 126/19.12.2017 privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2018 
8. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 112/27.12.2018 privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2019 
9. Hotararea Consiliului local Livada nr.92/29.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2021 
10.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 3 

 
Lista  

cuprinzând actele normative în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale în perioada 
01.01.2015 – 30.12.2021 

 
 
 

1. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 66/23.12.2013 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 

2.  Hotărârea Consiliului local Livada nr. 54/30.12.2014 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015.  

 3. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 52/10.12.2015 privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2016  

4. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 126/19.12.2017 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 

5. Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
6. Hotărârea Consiliului local Livada nr. 112/27.12.2018 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 
               7. Hotararea Consiliului local Livada nr.92/29.12.2020 privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2021 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Anexa 4 

 
Procedura de acordare a facilităţilor fiscale  categoriilor  

De persoane fizice prevăzute la art.456 și  464  din Legea  nr. 227/2015  privind 

Codul fiscal 

 
 
 
A. DISPOZIŢII GENERALE 

 
De facilităţile fiscale beneficiază persoanele fizice care deţin în intravilanul sau 

extravilanul localităţii Livada bunuri supuse impunerii. Înlesnirile se acordă numai pentru 
impozitul pe teren stabilite în sarcina persoanelor fizice. 
Înlesnirile care se pot acorda sunt : 

- scutirea de la plata impozitului pe clădire şi teren   
- reducerea impozitului pe clădire şi teren 

Scutirea sau reducerea se impozit pe clădiri şi de impozit pe teren se acordă numai pentru 
locuinţa de domiciliu , precum şi pentru terenul aferent acesteia 
Persoanele fizice care beneficiază de prevederile prezentei hotărâri sunt: 

- persoanele cu handicap grav şi accentuat 
- persoanele încadrate în gradul I de invaliditate 
- reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav si accentuat şi ai minorilor 

încadraţi în gradul I de invaliditate  
- persoanele ale căror venituri constau exclusiv din indemniatia de şomaj sau 

ajutor social 
- veteranii de razboi, văduve de razboi, vaduve nerecăsăorite  ale veteranilor de 

razboi 
- persoanele persecutate din motive politice prevazute de art.1 al Decretului 

Lege  nr.118/1990  
-  

 
B. CONDIŢII PENTRU ACORDAREA ÎNLESNIRILOR LA PLATĂ 
B1. PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV SI ACCENTUAT, GRADUL i 
DE INVALIDITATE, REPREZENTANTII LEGALI AI MINORILOR CU HANDICAP 
GRAV SI ACCENTUAT, VETERANII DE RAZBOI, VADUVELE DE RAZBOI , 
VADUVELE NERECASATORITE ALE VETERANILOR DE RAZBOI, 
PERSOANELE PERSECUTATE DIN MOTIVE POLITICE PREVAZUTE DE ART.1 
AL DL 118/1990 
 

Pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, persoanele încadrate in  gradul I 
de invaliditate, reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav si accentuat şi ai 
minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, veteranii de razboi, văduve de razboi, 
vaduve nerecăsăorite  ale veteranilor de razboi, persoanele persecutate din motive politice 
prevazute de art.1 al Decretului Lege  nr.118/1990 , se acordă  scutiri de la plata 
impozitului pe clădirile de domiciliu  şi terenurile aferente acestora deţinute în proprietate 
deplină sau în cotă parte. 



Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren , persoanele 
prevăzute la alin. 1 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- să deţină un certificat eliberat de Comisia  de expertiză medicală a persoanelor 
cu handicap valabil 

- sa detină o decizie eliberata de Casa Judeteana de Pensii din care să rezulte ca 
este încadrat în gradul I de invaliditate 

- sa faca dovada faptului ca este persoană persecutată politic asa cum este 
prevazută de art.1 din Decretul lege 118/1990 

- sa faca dovada că sunt veterani de razboi, văduve de razboi, vaduve 
nerecăsăorite  ale veteranilor de razboi 

Înlesnirea la plata impozitului pe clădiri şi terenuri se acordă numai pe bază de cerere  la 
care se atașează actele doveditoare.  
Cererea va fi însoţită de următoarele documente: 

- copie buletin /carte de identitate a solicitantului 
- extras CF original , actualizat al imobilului 
- certificat de persoană de handicap (se va depune ori de câte ori este reînnoit) 
- decizie eliberata de Casa Judeteana de pensii 
- dovada de veteran de razboi 
- dovada de persoană persecutată politic conform Decretului Lege 118/1990 
- un dosar plic şi un dosar pentru încopciat 

Scutirea se aplică in conformitate cu prevederile art.456 alin.3 şi art.464 alin.3 din Legea 
nr.227/2015, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor  celui în care persoana 
depune documentele justificative. 
În situaţiile în care persoana care solicită scutirea este coproprietară a imobilului , 
scutirea se va acorda numai pentru cota parte pentru care este proprietară. 
 
 
B2. PENTRU PERSOANELE ALE CAROR VENITURI LUNARE CONSTAU IN 
EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZATIA DE SOMAJ SAU AJUTOR SOCIAL 
 
 
 Pentru persoanele ale căror venituri constau exclusiv numai de indemnizaţie de şomaj şi  
ajutor social  se acordă reducere în proporţie de 50% la plata impozitului pe clădirile de 
domiciliu  şi terenul aferent  deţinute în proprietate deplină sau în cotă parte 
Reducerea se acordă în următoarele condiţii : 

- venituri constau exclusiv numai de indemnizaţie de şomaj şi  ajutor social 
- să nu deţină alte proprietăţi în afara celei de domiciliu pentru care se solicită 

înlesnirea 
Cerea va fi însoţită de următoarele documente: 

- copie buletin sau carte de identitate a solicitantului 
- adeverinţă ( cupon) privind venitul solicitantului  
- orice altă adeverinţă din care să rezulte venitul membrilor din familie (  ajutor 

social , ajutor de şomaj) 
- un dosar plic şi un dosar de încopciat 

Scutirea se aplică in conformitate cu prevederile art.456 alin.3 şi art.464 alin.3 din Legea 
nr.227/2015, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor  celui în care persoana 
depune documentele justificative. 



În situaţiile în care persoana care solicită scutirea este coproprietară a imobilului , 
scutirea se va acorda numai pentru cota parte pentru care aceasta este proprietară 
 
C. DISPOZIŢII FINALE 
 
Înlesnirile la plată se acordă pe baza cererilor şi a documentelor depuse precum şi a unei 
anchete efectuate la domiciliul solicitantului de către inspectorii din cadrul Direcţiei 
Fiscale . 
Bunurile pe care solicitanţii înlesnirilor le au în proprietate sau în folosinţă şi care nu sunt 
considerate ca strict necesare nevoilor familiale sunt : 

- motorete , scutere, autoturisme ( cu excepţia celor aparţinând invalizilor şi 
adaptate invalidităţii acestora  ), rulote, autoutilitare, autocamioane de orice fel 
şi remorci , şalupe, bărci cu motor, iahturi, autobuze, microbuze şi alte 
mijloace de transport 

- tractoare, combine, semănători şi alte utilaje cu tracţiune mecanică 
- prese de ulei, mori de cereale, uruitori de cereale, aparate de dărăcit, cazane de 

făcut rachiu, fierăstraie mecanice pentru lemne 
- tablouri , obiecte de artă, bijuterii , obiecte ornamentale din metale preţioase , 

obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare 
- terenuri intravilane , in afara celui aferent locuinţei de domiciliu, terenuri 

agricole 
 
Nedeclararea  oricăror modificări intervenite în datele declarate iniţial în termen de 30 de 
zile de la data apariţiei acestor modificări , duce la suspendarea facilităţilor acordate , 
începând cu 1 lunii în care au apărut acestea . O nouă cerere pentru acordarea de înlesniri 
se poate depune doar pentru anul fiscal următor. 
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