
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
COMUNA REBRISOARA 
CONSILIUL LOCAL, 
Nr. 6073/09.11.2020 

PROJECT 
ROTA.RARE 

privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale datorate de persoanele fizice ~i juridice din comuna 
Rebrisoara 1n anul 2021 

Consiliul Local al comunei Rebrisoara , judetul Bistrita-Nasaud, 1ntrunit in sedinta ordinara 
in prezenta a _ consilieri ; 
-avand 10 vedere: 
-referatul de aprobare al Primarului comunei Rebrisoara , domnul Clapau Viore l ; 

-Raportul compartimentulu i financiar-contabi l ,impozite si taxe locale din cadrul Primariei comunei 
Rebrisoara ; 

-Rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de special itate din cadrul Consiliului local al comunei 
Rebrisoara ; 

in conformitate cu: 
-Prevederile art.9 pct 3 Carta europeana a autonomiei locale ,adoptata la Strasbourd la 15 noiembrie 1985 si 
ratificata prin Legea nr.199/1997; 

-Prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare; 
-Prevederile Titlului IX, Capitolul 1-Capitolul VIII, art. 453- art.499, din Legea nr. 227/08.09.201 5 privind 
Codul fiscal , cu modi ficari le si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr.196/20 17 pentru modificarea art.465 din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ; 
-Prevederile Titlului IX din Hotararea Guvernului nr.1/2016 - partea a II-a privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fi sacl , cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 
-RATA INFLATIEI DE 3,8 PE ANUL 2019 COMUNICATA SI PUBLICATA PE SITE-ULM .F.P.; 
-Prevederile Legii nr. 207/20.07.2015, privind Codul de procedura fi scala, cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 
-Prevederile art. VI din Legea nr. l /2017 privind e l iminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea 

si completarea unor acte normative ; 
-Prevederile Ordinului Ministrului Finante lor Publice nr.1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor 

cantabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolitate , 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; 
-Ordinul de Urgenta nr.84/06. 12.2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul 

ftnanciar-fiscal ; 

-Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1553/2003 privind reevaluarea imobilizarilor corporate ~i 
stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixem, cu modiftcarile si completarile ulterioare; 



-Prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-sectiunea 
IV-a -Reteaua de localitati , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-Prevederile Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativa a terotoriului Romaniei , republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 
-Hotararea Nr. 24 din 30.04.2020 a a Consiliului Local Rebrisoara privind indexarea impozitelor si taxelor 
locale pentru anul fiscal 2021; 
-Hotararea nr.71/ 30.12.2019 a Consiliului Local Rebrisoara privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
la nivelul localitatii Rebrisoara ,datorate de persoanele fizice si juridice pentru anul fiscal 2020 ; 
-Prevederile Hotararii nr.19/16.12.2009 a Consiliului Local Rebrisoara privind incadrarea in zone a 
terenurilor din intravilanul si extravilanul Comunei Rebrisoara cu satele apartinatoare sat Rebrisoara
resedinta ,sat Poderei,sat Gersa I si sat Gersa II; 

-Prevederile legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 
republicata in M.O. nr.777/25.08.2004; 

-Prevederile art. 1 alin (2), art. 2, art. 4 lit.b) ~i art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicata, privind 
transparenta decizionala in administratia publica; 
-Prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. 

in temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) ; alin.(4) lit.c) ;art.139 alin (3) lit.c) si art.196 alin. 
lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 ,privind Codul administrativ, cu completaril 
ulterioare, 

HOT A.RA~TE: 
CAPITOLUL I. 

IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI 
Art.1-Se stabilesc impozitele , taxele locale datorare de persoanele fizice si juridice pentru anul 2021, 
prin aplicarea unor cote de impozitare asupra valorii de impozitare a cladirii ,determinata potrivit criteriilor 
si normelor de evaluare prevazute in anexa nr. 1, la prezenta hotarare ; 
Art.2 -Cotele de impozitare la cladiri se stabilesc astfel : 
Al. (l).Cladiri aflate in proprietatea persoanelor fizice: 
a)-pentru cladirile rezidentiale si cladirile -anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul 

pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1 % asupra valorii impozabile a cladirii . 
b)-Valoarea impozabila a cladirii,exprimata in lei ,se determina prin inmultirea suprafetei construite 
desfasurate a acesteia ,exprimata in metri patrati ,cu valoarea impozabila corespunzatoare ,exprimata in lei 
/m2 ,prevazuta in anexa nr.1 . 
c)-pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se 

calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi: 
-valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinta; 
-valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului 

de referinta; 
-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. 
In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor de la pct. c), impozitul 

se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinata din aplicarea valorilor 

sabilite in Anexa nr.1- conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
d)-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. 



e) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice ,impozitul se calculeaza 
prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul determinat 
pentru suprafata folosita in scop nerezidential . 

in cazul tn care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfa~oara nici o 
activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Daca suprafetele folosite in scop rezidential ~i cele folosite in scop nerezidential nu pot fi 
evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli: 

a) tn cazul tn care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfa~oara nicio 
activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfa~oara 
activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfa~oara 
activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform prevederilor art. 458 din Codul fiscal. 

Al.(2) .Cladiri aflate in proprietatea persoanelor juridice : 
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 1 % 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 calculeaza 
prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul determinat 
pentru suprafata folosita in scop nerezidential . 
e)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: 
- ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal; 
- 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; 
- valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior; 
- valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor 

dobandite in cursul anului fiscal anterior; 
- in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, 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; 
- in cazt l cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea 1nscrisa in contabilitatea proprietarului 

cladirii ~i comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinta, 

dupa caz. 
f)-Valoarea impozabila a cladirilor persoanelor juridice se actualizeaza o data la 3 ani in baza unui raport de 

evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat. 
in cazul 1n care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii 1n ultimii 3 ani 

anteriori anului de referinta, cota de impozitare /taxei pe cladiri este 5%. 
Art.3 Declararea, dobandirea, instrainarea ~i modificarea cladirilor 
Cat priveste declararea, dobandirea ,instrainarea si modificarea cladirilor ,vor fi respectate in totalitate 

prevederile art.461 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 



Al. (1) Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate cladirea 

la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. In cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursul 

anului ,proprietarul acesteia are obligat ia sa depuna o declaratie la organul fiscal in termen de 30 de zile de 

la data dobandirii si datoreaza impozit pe cladiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator . 
Pentru cladirile nou-construite, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza: 

1) pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, 
data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a 
lucrarilor; 

2) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta, cu 
obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege; 
3) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de 
construire ~i pentru care nu s-a solicitat prelungirea 

valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen ~i numai pentru suprafata 
construita desfa~urata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti ~i acoperi~. 
Procesul-verbal de receptie se intocme~te la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, 
consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum ~i suprafata construita desfa~urata in raport cu care se 
stabile~te impozitul pe cladiri. 

Al.(2) Declararea cladirilor in vederea impunerii ~i inscrierea acestora in evidentele autoritatilor 
administratiei publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin in proprietate aceste 
imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire. 

in cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cladiri este transmis in cursul unui an fiscal , 
impozitul va fi datorat de persoana care detine dreptul de proprietate ·asupra cladirii la data de 31 decembrie 
a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza. 

in cazul extinderii, imbunatatirii, desfiintarii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri 
existentv, inclusiv schimbarea integrala sau partiala a folosintei, precum ~i in cazul reevaluarii unei cladiri, 
care determina cre~terea sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25% , proprietarul are 
obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de 
competenta se afla cladirea, 1n termen de 30 de zile de la data modificarii respective ~i datoreaza impozitul 
pe cladiri determinat in noile conditii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

in cazul desfiintarii unei cladiri, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la 
organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la 
data demolarii sau distrugerii ~i inceteaza sa datoreze impozitul 1ncepand cu data de 1 ianuarie a anului 

urmator, inclusiv in cazul cladirilor pentru care nu s-a eliberat autorizatie de desfiintare. 
Al.(3) Daca 1ncadrarea cladirii in functie de rangul localitatii ~i zona se modifica in cursul unui an sau in 

cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe cladiri, impozitul se 

calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 
Al.(4) in cazul cladirilor la care se constata diferente intre suprafetele 1nscrise in actele de proprietate ~i 
situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului ~i a publicitatii imobiliare 
nr. 7 /1996, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au 

in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru. 
Datele rezultate din lucrarile de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum ~i in 

cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator celui in care se inregistreaza la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexa la declaratia 

fiscala. 
in cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe tntreaga durata a 

acestuia se aplica urmatoarele reguli: 



a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui 
in care a fost incheiat contractul; 

b) in cazul incetarii contractului de leasing, impozitul pe cladiri se datoreaza de locator, incepand 
cu data de 1 ianuarie a anului urmator incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor 
documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de 
leasing; 

c) atat locatorul, cat ~i locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a 
carui raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data finalizarii contractului de 
leasing sau a incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta 
intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insotita de o copie a 
acestor documente. 

AL .(5) Taxa pe cladiri se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se constituie dreptul de 
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. in cazul contractelor care prevad perioade mai mici de un 
an, taxa se datoreaza proportional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, 
inchiriere, administrare ori folosinta. 
Persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui 
raza teritoriala de competenta se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care intra in 
vigoare contractul prin care se acorda dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta, la care 
anexeaza o copie a acestui contract. 

in cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe cladiri datorate, persoana care datoreaza taxa 
pe cladiri are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta 
se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat situatia respectiva. 
Declararea cladirilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile de 
cadastru ~i publicitate imobiliara. 
Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie ~i in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau 

reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe cladiri. 
Art.4 . Plata impozitului/ taxei pe cladiri 
(1) Impozitul pe cladiri se plate~te anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie ~i 30 septembrie, 
inclusiv. 

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre 
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10% . 

(3) Impozitul pe cladiri, datorat aceluia~i buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei 
inclusiv, se plate~te integral pana la primul termen de plata. 

(4) In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleia~i 
unitati administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) ~i (3) se refera la impozitul pe cladiri cumulat. 

(5) Taxa pe cladiri se plate~te lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada 
de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori 
folosinta. 
Art. 5 Scutiri . 
Al.(l) Nuse datoreaza impozit /taxa pe cladiri pentru cladirile prevazute in art.456 alin.(1) lit.a)-x) din 
Legea 227/2015 ,cu modificarile si completarile ulterioare. 
Al.(2) Impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice ~i juridice care sunt utilizate pentru 
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durata de eel mult 6 luni in cursul unui an 
calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita 
aceasta conditie. 
Al (3) Se stabileste de catre consiliul local acordarea scutirii impozitului /taxei pe cladiri pentru : 
a)cladirile care potrivit legii ,sunt clasate ca monumente istorice ,de arhitectura sau arheologice ,muzee ori 
case memoriale ,altele decat cele prevazute la alin.( 1) lit.x ) ; 
b) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizati i neguvernamentale si 
intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale ; 



Scutirile de la plata impozitului /taxei pe cladiri, stabilita conform alin.(3) se aplica incepand cu 
data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documente justificative . 

CAPITOLUL II 
IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN 

Art.6. Impozitul /taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, ,rangul localitatii in care 
este amplasat terenul ,zona si categoria de folosinta a terenului ,conform incadrarii :facute de consiliul local 

-a) In cazul unui teren amplasat in intravilan inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta 

terenuri cu constructii ,impozitul /taxa pe teren se stabileste prin inmulturea suprafetei terenului ,exprimata 
in hectare cu suma corespunzatoare conform anexei nr. 2, la prezenta hotarare. 

- b) Se stabile~te impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan la alta categorie de folosinta decat cea 
de terenuri cu constructii, prin inmultirea suprafetei exprimata in hectare cu suma corespunzatoare anexei 
nr. 3, la prezenta hotarare. 

-c) Se stabile~te impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan prevazuta in anexa nr. 4, la prezenta 
hotarare. 

-d)pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, inchiriate, date 1n administrare ori in folosinta, se stabile~te 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. 
Art.7 .Declararea si datorarea impozitului si a taxei pe teren 
(1) Impozitul pe teren este datorat pentru 1ntregul an fiscal de persoana care are in proprietate terenul la 

data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 
(2) in cazul dobandirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o noua 

declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul , in 
termen de 30 de zile de la data dobandirii, ~i datoreaza impozit pe teren incepand cu data de 1 ianuarie a 
anului urmator. 
(3) in cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui an fiscal, impozitul 

este datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului 
fiscal anterior anului 1n care se instraineaza. 
(4) Daca incadrarea terenului in functie de rangul localitatii ~i zona se modifica in cursul unui an sau in 
cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se 
calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 
(5) in cazul modificarii categoriei de folosinta a terenului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o 

noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul , 
in termen de 30 de zile de la data modificarii folosintei, ~i datoreaza impozitul pe teren conform noii situatii 
incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 
(6) in cazul terenurilor la care se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate ~i 

situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legi i nr. 7 /1996, republicata, cu modificarile 
~i completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund 
situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru. Datele rezultate din lucrarile de cadastru se 1nscriu in 
evidentele fiscale, in registrul agricol, precum ~i in cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii 
situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care se inregistreaza la organul fiscal local 
lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala. 
(7) in cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se 

aplica urmatoarele reguli: 
a) impozitul pe teren se datoreaza de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui 

in care a fost incheiat contractul; 



b) in cazul in care contractul de leasing financiar inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, 
impozitul pe teren se datoreaza de locator, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care 
terenul a fost predat locatorului prin incheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor 
documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de 
leasing; 

c) atat locatorul , cat ~i locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a 
carui raza de competenta se atla terenul, in termen de 30 de zile de la data finalizarii contractului de leasing 
sau a incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a alter documente similare care atesta intrarea 
bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insotita de o copie a acestor 
documente. 
(8) In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren ,in temeiul unui contract de concesiune 
,inchiriere ,administrare ori folosinta ,care se refera la perioade mai mari de o luna ,titularul dreptului de 
concesiune ,inchiriere ,administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal 
local pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului. 

(9) In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren ,in temeiul unor contracte de concesiune, 
inchiriere ,administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mici de o luna ,persoana de drept public 
care transmite dreptul de concesiune ,inchiriere ,administrare sau dare in folosinta ,are obligatia sa depuna 
o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a 
contractelor ,la care se anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte . 
(10) In cazul unei situatii care determini'i modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datoreazi'i taxa 

pe teren are obligatia si'i depuni'i o declaratie la organul fiscal local in a ci'irui razi'i teritoriali'i de competenta 
se afli'i terenul, pani'i la data de 25 a lunii urmi'itoare celei in care s-a inregistrat situatia respectivi'i. 

(11) Declararea terenurilor in scop fiscal nu este conditionata de 'inregistrarea acestor terenuri la oficiile de 
cadastru ~i publicitate imobiliari'i. 

(12) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinti'i o obligatie ~i 'in cazul persoanelor care beneficiazi'i de 
scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren. 
Art.8 Plata impozitului si a taxei pe teren 
(1) Impozitul pe teren se pli'ite~te anual, 'in doui'i rate egale, pani'i la datele de 31 martie ~i 30 septembrie 
inclusiv. 
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru 'intregul an de ci'itre contribuabili, pani'i 
la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordi'i o bonificatie de 10%. 
(3) Impozitul pe teren, datorat aceluia~i buget local de ci'itre contribuabili, persoane fizice ~i juridice, de 
pana la 50 lei inclusiv, se pli'ite~te integral pani'i la primul termen de plati'i. 
(4) In cazul in care contribuabilul detine 'in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleia~i 
unitati administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) ~i (3) se referi'i la impozitul pe teren cumulat. 
(5) in cazul contractelor de concesiune ,inchiriere ,administrare sau folosinta ,care se refera la perioade mai 
mari de o luna ,taxa pe teren se plateste lunar ,pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din 
perioada de valabilitate a contractului ,de catre concesionar ,locatar, titularul dreptului de administrare si 
folosinta . 
(6) in cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna ,persoana juridica de drept public 
care transmite dreptul de concesiune ,inchiriere ,administrare sau folosinta colecteaza taxa pe teren de la 
concesionari ,locatari ,titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar ,pana la data de 25 
inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului . 
Art.9 Scutiri 
Al.(1) Nu se datoreaza impozit /taxa pe teren pentru terenurile prevazute in art.464 alin.(l) lit.a)-z) din 
Legea 227/2015 ,cu modificarile si completarile ulterioare. 
Al.(2) Impozitul pe terenurile atlate 'in proprietatea persoanelor fizice ~i juridice care sunt utilizate pentru 
prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durati'i de eel mult 6 luni in cursul unui an 
calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplici'i 'in anul fiscal urmi'itor celui 'in care este indepliniti'i 
aceasta conditie. 



CAPITOLUL III 
IMPOZITUL PE MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

Art.10.- (l)Se stabile~te impozitul asupra mijloacelor de transport, care apartin contribuabililor persoane 
fizice ~i juridice, pe anul 2021, conform anexei nr. 5, la prezenta hotarare. 

(2) Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia 
,prin 'inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare prevazuta in 
anexa 5 ,anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare . 

(3)Cat priveste declararea si datarea impozitului pe mijloacele de transport se respecta in totalitate 
prevederile art.4 71 din Legra nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

4) Cat priveste scutirile impozitului pe mijloacele de transport se respecta in totalitate prevederile 
art.469 alin.( 1) lit.a)-p) din Legra nr.227/2015 privind Codul fiscal . 

CAPITOLUL IV 
TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR ,AVIZELOR,AUTORIZATIILOR 

Art.11.-Se stabile~te taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor ~i autorizatilor, pe anul 2021, conform 
anexei nr. 6, la prezenta hotarare. 

CAPITOLULV 
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI 

PUBLICITATE 
Art.12. - (l)Se stabile~te taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama ~i publicitate, conform anexei nr. 7, 
la prezenta hotarare. 

(2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza prin inmultirea 
numarului de metri patrati sau fractiuni de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate 
cu suma stabilita in anexa 7, la prezenta hotarare. 

CAPITOLUL VI 
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Art.13. -(1) Se stabile~te impozitul pe spectacole pentru activitatile artistice ~i distractive de videoteca ~i 
discoteca, conform anexei nr. 8, la prezenta hotarare. 

(2) Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit stabilit in anexa nr.8 la 
prezenta hotarare , la suma incasata din vanzarea biletelor de intare si a abonamentelor . 

CAPITOLUL VII 
AL TE TAXE LOCALE 

Art.14. - Se stabilesc alte taxe locale , conform anexei nr. 9, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 
Art.15 - Sanctiunile la regimul taxelor si impozitelor locale sunt cele stabilite si sanctionate prin Legea 
nr.227/2015( art.493 ) privind Codul fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art.16. -Anexele nr.1-9 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.17. (1) Impozitele ~i taxele locale se platesc anual 'in doua rate egale pana la 31 martie ~i 30 
septembrie inclusiv. Pentru neplata la termenele enuntate, contribuabilii persoane fizice ~i juridice, 

datoreaza majorari de intarziere stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare. 



(2) Se acorda pentru plata cu anticipatie a impozitulu i pe cllidiri, teren ~i mijloace de transport 

datorat pentru intregul an 2021 de catre persoanele fizice pana la data de 3 1 martie 2021 o bonificatie de 
10% pentru debitele a caror suma este mai mare de 50 de le i inclusiv ; 

(3)lmpozitul anual pe cllidiri, teren ~i mijloace de transport datorat aceluia~ buget local de catre 

contribuabili persoane fizice ~i juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plate~te integral pana la primul termen 

de plata. in cazul 1n care contribuabilul detine 'in proprietate mai multe cladiri, teren, mijloace de transport, 

pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleia~i unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei 

se refera la impozitul pe cladiri, teren ~i mijloace de transport cumulat al acestora. 

Art.18(1) Prezenta hotarare intra 'in vigoare 'incepand cu data de 0 1.01.2021 . 

(2) Pe data intrarii 'in vigoare a prezentei Hotarari se abroga 1n totalitate Hotararea Consiliului local 

Rebrisoara nr.71din 30.1 2.201 9 privind stabil irea impozite lor si taxe lor locale la nivelul localitatii 
Rebrisoara ,datorate de persoanele fi zice si juridice pentru anul fiscal 2020 . 

Art.19(1) Cu ducerea la 'indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza primarul comunei, 

compartimentului financiar-contabil ,impozite si taxe locale. 

(2)-Constatarea, urmarirea ~i incasarea impozitelor ~i taxelor locale din prezenta hotarare se face de 
catre personalul din cadrul Compartimentului bugt:t - finante, impozite si taxe locale al Primariei comunei 
Rebrisoara. 
Art.20 Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Rebrisoara in ~edinta ordinara cu r 

cu un n~mar de_ voturi ,,pentru", -- voturi ,,impotriva", -- voturi ,,abtineri", din numarul de_ consilieri 

prezenti la ~edinta. 
Art.21- Prezenta hotarare se va comunica cu: 

Institutia Prefectului- judetul Bistrita-Nasaud; 
-Primarul comunei Rebrisoara; 

Compartiment financiar-contabil, taxe si impozite; 

-Compartimentul urbanism, achizitii publice, licitatii; 

-Compartiment relatii cu publicul ; 
-locuitori lor comunei prin afi~are la sediul Primariei comunei Rebrisoara,judetului Bistrita-Nasaud. 

INITIATOR, 

PRIMAR , 
CLAPAU VIOREL 




