
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
COMUNA REBRI~OARA 
CONSILIUL LOCAL REBRI~OARA 

HOT.ARA.RE 
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 

Consiliul local al comunei Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud, intrunit in ~edinta 
ordinara in data de 29.04.2022, in prezenta a 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in 
funcfie; 
A vand in vedere : 
-Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei Rebri~oara, inregistrat sub nr.18 /14.03.2022, 
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023; 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Rebri~oara, inregistrat sub Nr. 2017 /22 .03.2022; 
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort (compartiment financiar-contabilitate 
, impozite si taxe locale ) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebri~oara, 
tnregistrat sub nr. 2018 /22.03.2022 ; 
-Avizul consultativ tnregistrat sub nr.2929/29.04.2022 al Comisiei pentru buget ,finante, activitati 
economice, administrarea domeniului public si privat al comunei, amenajarea teritoriului, urbanism 
din cadrul Consiliului Local Rebrisoara; 
-A vizul consultativ al Comisiei pentru invatam~nt, sanatate, familie, activitati social culturale, culte, 
activitati sportive, agreement, turism, servicii publice si comert din cadrul Consiliului Local 
Rebrisoara, inregistrat sub nr. 2930 /29.04.2022; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii pub lice, 
respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor, protectie sociala, protectia mediului, agricultura si 
silvicultura, din cadrul Consiliului Local Rebrisoara, inregistrat sub nr.2931/29.04.2022; 
-Anuntul nr. 1787 /14.03.2022 privind initierea Proiectului de hotarare privind indexarea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 ; 
-Proces verbal nr. 1792/14.03.2022 de afi~are al proiectului de hotarare privind indexarea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 ; 
-Procesul verbal cu nr2358/04.04.2022 de dezafi~are al proiectului de hotarare privind indexarea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 ; 
-Rata intlatiei pentru anul 2021 comunicata pe site-ul Ministerulu Finantelor Pub lice este de 5, 1 % ; 
-Hotararea Consiliului Local Rebri~oara nr.81 din 27.12.2021 privind stabilirea impozitelor ~i taxelor 
locale datorate de persoanele fizice ~i juridice din comuna Rebri~oara in anul 2022; 

in conformitate cu prevederile : 
-art . .491 din Titlul IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
-art.5 alin.(1 ), lit. ,,a",art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit. ,,b" din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile art.I alin.(2) ; art.2 ; art.4 lit.b) si art.7 din Legea nr.52 /2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 



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

HOT.ARA.STE: 

Art.1.- Al (1) Se aproba indexarea cu rata inflatiei de 5, 1 % a sumelor aferente impozitele ~i taxele 
locale stabilite pe baza unei anumite sume in lei, pentru anul 2023. 

Al (2) in cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai 
mare de 12 tone ( prevazut la art.470 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ), si in 
cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa 
cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone (art.470 alin.(6) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal), sumele aferente impozitului pe mijloacele de transport 
susmentionate se indexeaza anual in functie de rata de schimb a monedei euro 1n vigoare in prima zi 
lucratoare a lunii octombrie a fiecarui an ~i publicata in Jurnalul Uniunii Europene ~i de nivelurile 
minime prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea 

. ~ anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro ~i nivelurile minime, exprimate in euro, 
prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor 
infrastructuri va fi comunicat pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice ~i Ministerului 
Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ~i Administratiei. 
Art.2.- Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2023 ~i va sta la baza Hotararii 
Consiliului local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 . 
Art.3.- Cu ducerea la indeplinire a hotararii se va incredinta primarul comunei Rebri~oara, d-nul 
Clapau Viorel ~i d-na Taranu Raveca -Adina, inspector asistent in cadrul Compartimentului 
financiar-contabil, impozite ~i taxe locale . 
Art.4.- Prezenta hotarare a fost adoptata cu 13 voturi ,,pentru", -0- voturi ,,impotriva" ~i -0- ,,abtineri" 
din 13 consilieri prezenti. 
Art.5.- Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica prin afi~are pe site-ul 

www.primariarebrisoara.ro ~i se comunica cu: 
- Institutia Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud; 

- Primarul comunei Rebri~oara ; 
- Compartimentul financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul Primariei comunei 

Rebri~oara ; 

PRESEDINTE de SEDINT.A, 
BURDET, DORIN 

NR. 25 /29.04.2022 

Vizat control financiar preventiv, 
CA.TANA. ANTONIA 




