
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
COMUNA REBRISOARA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale datorate de persoanele fizice ~i juridice 

din comuna Rebri~oara in anul 2023 

Consiliul Local al comunei Rebrisoara , judetul Bistrita-Nasaud, intrunit in ~edinta ordinara 
in data de 27.12.2022 in prezenta a 13 consilieri; 
-avand in vedere; 
-Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei Rebri~oara, 'inregistrat sub nr. 76 /09.11.2022 
privind stabilirea impozitelor ~i taxelor datorate de persoanele fizice ~i juridice din comuna Rebri~oara 'in 
anul 2023; 
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rebrisoara, 'inregistrat sub nr.6275 / 11.11.2022; 
-Raportul de specialitate 1nregistrat sub Nr.6285 /11.11.2022 al domnei Taranu Raveca Adina, inspector 
asistent 'in cadrul compartimentului financiar -contabil, impozite si taxe locale prin care se propune 
stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoane fizice si juridice din comuna Rebri~oara pentru 
anul 2023; 
-Anuntul nr. 6253 /09 .11.2022, din care rezulta ca proiectul de hotarare a fost pus la dispozitia cetatenilor , . 
1n vederea depunerii de sugestii, opinii, recomandari ; 
-Proces verbal de afi~are nr.6247 /09.11.2022 a proiectului de hotarare privind impozitele ~i taxele locale 
datorate de persoanele fizice ~i juridice din comuna Rebrisoara 1n anul 2023 ; 
-Procesul Verbal cu nr. 6770/19.12.2022 privind rezultatul afisarii proiectului de hotarare privind 
impozitele si taxele locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Rebrisoara 'in anul 2022 ; 
-Avizul consultativ nr.6924/ 27.12.2022 al Comisiei pentru buget, finante, activitai economice, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, amenajarea teritoriului, urban ism din cadrul 
Consiliului local Rebrisoara ; 
-Avizul consultativ nr.6925 / 27.12.2022 al Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, activitati social 
culturale, culte, activitati sportive, agrement, turism, servicii publice si comert din cadrul Consiliului local 
Rebrisoara ; 
-Avizul consultativ nr. 6926 / 27.12.2022 al Comisiei pentru administratia publica locala,juridica, apararea 
ordinii publice, respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor , protectie sociala, protectia mediului , 
agricultura si silvicultura, din cadrul Consiliului Local Rebrisoara; 

in conformitate cu: 
-Prevederile art 4 ~i art.9 pct 3 Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourd la l 5 

noiembrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997; 

-prevederile art.56; art.120 alin.(1); art.121 alin .(l) ~i (2) ~i art.139 alin.(2)din Constitutia Romaniei, 
republicata ; 

-prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

-Prevederile art.5 alin.(I) lit.a) si alin.(2) ;art.16 alin.(2); art.20 alin.(1) lit.b); art. 27 din Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare; 

-Prevederile art. I ; art .2 alin.(1) lit.h) precum si cele ale Titlului IX, Capitolul J-Capitolul VIII, art. 453-

art.499, din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 



-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 fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

-Prevederile Ordinu lui Ministrului Finantelor Publice nr.1802/20 I 4 pentru aprobarea Reglementarilor 
contabile privind situatiile financiare anuale individuale ~i situatiile financiare anuale consolidate, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile Legii nr.207/20 15 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-Prevederile Ordonantei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr.98/2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile art.YI din Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea 

si completarea unor acte normative ; 

- Prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - seqiunea 

a IV-a - Reteaua de localitati, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1553/2003 privind reevaluarea imobilizarilor corporale ~i 
stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Hotararea Nr. 25 din 29.04. 2022 a Consiliului Local Rebrisoara privind indexarea impozitelor si taxelor 

locale pentru anul fiscal 2023; 

-Hotararea nr.81 / 27.12.2021 a Consiliului Local Rebrisoara privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 

la nivelul localitatii Rebrisoara, datorate de persoanele fizice si juridice pentru anul fiscal 2022 ; 

-Prevederile Hotararii nr. I 9/16.12.2009 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 TI; 
-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; 
In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b); alin.(4) lite) ;art.139 alin (3) lite) si art. I 96 alin.(1) lit 

din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 ,privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completaf 
ulterioare, 

HOTA!uSTE: 
CAPITOLUL I. 

IMPOZITUL PE CLA.DIRI SI T AXA PE CLA.DIRI 

Art.1 -Se stabilesc impozitele, taxele locale datorare de persoanele fizice si juridice pentru anul 2023 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. (1).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)-Yaloarea 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. l . 
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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, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta.in 

situatia depunerii raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de referinta, acesta produce 

efecte 'incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator; 

-valoarea finala a lucrarilor de constructii, 'in cazul cladirilor noi, construite 1n 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 situatia in care nu este precizata valoarea, se 

utilizeaza ultima valoare 'inregistrata 'in baza de date a organului fiscal. 

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. 

in cazul 'in care proprietarul cladirii nu depune raportul de evaluare la organul fiscal competent 
pana la primul termen de plata a impozitului , impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra 
valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal, cu conditia ca proprietarul 
cladirii sa fi fost notificat de catre organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de 
evaluare. Notificarea se comunica proprietarului cladirii prin publicarea acesteia in spatiul privat virtual sau 
prin po~ta, 'in cazul contribuabililor care nu sunt inrolati in spatiul privat virtual. Termenul pana la care 
trebuie comunicata notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat 'incepand cu anul 
urmator. In cazul in care notificarea nu este comunicata pana la aceasta data, impozitul urmeaza a se 
calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. (I) asupra valorii impozabile determinate conform 
prevederilor art . 457 din Codul fiscal. 

d)-pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, uti lizate 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: 
1) impozitului calculat pentru suprafata folosita 'in scop rezidential conform art. 457; 
2) impozitului determinat pentru suprafata folosita 'in scop nerezidential, indicata prin declaratie pe 

propria raspundere, prin aplicarea cotei mentionate la art. 458 asupra valorii impozabile determinate 
potrivit art. 457, fara a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevazute la art. 458 alin. 
(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

In cazul in care la adresa cladirii este 'inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfa~oara nicio 
activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457. 

In cazul cladirilor cu destinatie mixta, cand proprietarul nu declara la organul fiscal suprafata 
folosita in scop nerezidential , potrivit alin. ( 1) lit. b ), impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei 

de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 45 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal. 

Al.(2) .Cladiri aflate in proprietatea persoanelor juridice : 
a)-pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitu l/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. 
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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)ln 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 ft: 
- ultima valoare impozabila 1nregistrata '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 situatia in care nu 

este precizata valoarea in documentele care atesta proprietatea, se utilizeaza ultima valoare inregistrata in 
baza de date a organului fiscal; 

- 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 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. 
f)- 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 111 vigoare la 
data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. in situatia 
depunerii raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de referinta acesta produce efecte 
'incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator. 
g)- In cazul 1n care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila 1n ultimii 5 ani anteriori anului 
de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%, cu conditia ca proprietarul cladirii sa fi fost 
notificat de catre organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea 
se comunica proprietarului cladirii prin publicarea acesteia 1n spatiul privat virtual sau prin po~ta, 'in cazul 
contribuabililor care nu sunt 'inrolati 'in spatiul privat virtual. Termenul pana la care trebuie comunicata 
notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat tncepand cu anul urmator. In cazul in 
care notificarea nu este comunicata pana la aceasta data, impozitul urmeaza a se calcula prin aplicarea cotei 
stabilite potrivit alin. (]) sau (2), dupa caz, asupra valorii impozabile a cladirii. 

h)- 1n cazul 'in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila 'in ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinta, diferenta de taxa va fi datorata de proprietarul cladirii, cu conditia ca acesta sa fi fost 
notificat de catre organul fiscal competent, in conformitate cu prevederile lit.g)." 

In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinta, cota de impozitare /taxei pe cladiri este 5%. 
1n cazul 'in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila 'in ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinta, diferenta de taxa fata de cea stabilita conform alin. (I) ~i (2), dupa caz, va fi datorata de 
proprietarul cladirii. 
Art.3 Declararea, dobandirea, instrainarea ~i modificarea cladirilor 
Cat priveste declararea, dobandirea ,instrainarea si modificarea cladirilor, vor fi respectate m totalitate 

prevederile art.461 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 
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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 I 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 
existente cu destinatie nerezidentiala, 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, In 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 incepand cu data de 1 ianuarie a anului 

urmator, inclusiv 'in cazul cladirilor pentru care nus-a eliberat autorizatie de desfiintare. 

Al.(3) Daca Incadrarea cladirii 1n 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 1ncepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

Al.(4) In cazul cladirilor la care se constata diferente Intre suprafetele 'inscrise In actele de proprietate ~i 
situatia reala rezultata din masuratorile executate 1n 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 ,n care 
se Inregistreaza lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru ~i publicitate imobiliara, ca anexa la declaratia 
fiscala. 

in cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 1ntreaga durata a 
acestuia se aplica urmatoarele reguli: 
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a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar, incepand cu data de I ianuarie a anului urmator celui 

in care a fost 1ncheiat contractul; 

b) 'in cazul 'incetarii contractului de leasing, impozitul pe cladiri se datoreaza de locator, 'incepand 

cu data de I 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 1nsotita 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 cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, 'in temeiul unui contract de concesiune, 
'inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de o luna, titularul dreptului de 
concesiune, tnchiriere, 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. 

in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, 'in temeiul unor contracte de concesiune, 
1nchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana de drept public 
care transmite dreptul de concesiune, 1nchiriere, administrare ori 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 anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte. 

in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, 'in temeiul unui contract de concesiune, 
inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de 
concesiune, inch iriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii Ia organul fiscal 
local 'in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului ~i datoreaza taxa pe cladiri 'incepand 
cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

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 cares-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) lmpozitul 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/taxei pe cladiri, datorat pentru 'intregul an de catre 
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de I 0%. 

(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. 
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(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) In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la o 
perioada mai mare de un an, taxa pe cladiri se plate~te anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie 
~i 30 septembrie, inclusiv. 

in cazul contractelor de concesiune, inchirie_re, administrare sau folosinta, care se refera la perioade 
mai mari de o luna, taxa pe cladiri se plate~te 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 sau de folosinta. 

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 cladiri de la 
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta ~i o varsa lunar, pana la data de 25 
inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului. 

Art. 5 Scutiri . 
Al.(1) Nu se datoreaza impozit /taxa pe cladiri pentru cladirile prevazute in art.456 alin.( l) lit.a)-y) din 
Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Al.(2) lmpozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice ~i juridice care sunt utilizate pentru 
prestarea de servicii turistice, pe o durata de eel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, 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 organizatii 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 l ianuarie a anului urmator celui 'in care persoana depune documente justificative . 

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru cladirile prevazute la alin. (2) lit. s) se 
aplica pentru toate cladirile de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora. 
in cazul scutirilor prevazute la alin. (1) lit. r), s) ~it) : 

a) scutirea se acorda integral pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor mentionate la alin . (1) lit. 
r), detinute 'in comun cu sotul sau sotia. In situatia 1n care o cota-parte din cladiri apaqine unor terti, 
scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de ace~ti terti; 

b) scutirea se acorda pentru 'intreaga cladire de domiciliu detinuta 'in comun cu sotul sau sotia, pentru 
cladirile aflate 'in proprietatea persoanelor mentionate la alin. (l) lit. s) ~it). In situatia in care o cota-parte 
din cladirea de domiciliu apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de ace~ti terti. 

Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri, stabilita conform alin. (1) lit. t), se aplica 'incepand 
cu data de I a lunii urmatoare celei 'in care persoana depune documentele justificative. 

Prin exceptie de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri, stabilita 
conform alin. (1) lit. t) in cazul persoanelor cu handicap temporar, care detin un certificat de handicap 
revizuibil, se acorda incepand cu data emiterii noului certificat de handicap, cu conditia ca acesta sa aiba 
continuitate ~i sa fie depus la organul fiscal local 'in termen de 45 de zile. 

CAPITOLUL II 
IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN 

Art.6. Impozitul /taxa pe teren se stabile~te 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. 
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-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 in administrare ori in folosinta, se stabile~te taxa pe teren care reprezinta 

sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folos inta, dupa caz, 

in conditiile similare impozitului pe teren. 

Art.7 .Declararea si datorarea impozitului si a taxei pe teren 
(1) lmpozitul pe teren este datorat pentru intregul 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 I 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 in care se instraineaza. 
(4) Daca incadrarea terenului in functie de rangul localitatii ~i zona se modifica 1n 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 I 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 1n a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, 
in termen de 30 de zile de la data mod ificarii folosintei, ~i datoreaza impozitul pe teren conform noii situatii 
1ncepand cu data de l ianuarie a anului urmator. 
(6) in cazul terenurilor la care se constata diferente intre suprafetele 1nscrise in actele de proprietate ~i 
situatia reala rezultata din masuratorile executate 1n conditiile Legii 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 1n 
evidentele fiscale, in registrul agricol , precum ~i in cartea funciara, iar impozitul se calcu leaza conform noii 
situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care se 1nregistreaza 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, 1ncepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui 

1n care a fost 1ncheiat contractul; 
b) 1n cazul 1n care contractul de leasing financiar 1nceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, 

impozitul pe teren se datoreaza de locator, incepand cu data de I ianuarie a anului urmator celui in care 
terenul a fost predat locatorului prin 1ncheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altar 
documente similare care atesta intrarea bunului 1n 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 terenul, in termen de 30 de zi le de la data finalizarii contractului de leasing 
sau a incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altar documente similare care atesta intrarea 
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bunului 'in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing 'i'nsotita 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. 

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 un an, titularul dreptului de 
concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal 
local 'in termen de 30 de zile de la data intrarii 'in vigoare a contractului ~i datoreaza taxa pe teren incepand 
cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 
(10) In cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datoreaza taxa 

pe teren are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local 'in a carui raza teritoriala de competenta 
se afla terenul, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a 'inregistrat situatia respectiva. 

(11) Declararea terenurilor 1n scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor terenuri la oficiile de 
cadastru ~i publicitate imobiliara. 

(12) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie ~i in cazul persoanelor care beneficiaza de 
scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren. 
Art.8 Plata impozitului si a taxei pe teren 
(1) lmpozitul pe teren se plate~te anual, in doua rate egale, pana la datele de 3 I martie ~i 30 septembrie 
incl us iv. 
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului / taxei pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, 
pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de I 0%. 
(3) Impozitul pe teren, datorat aceluia~i 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. 
(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 refera 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 !uni 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.( I) lit.a)-z) din 
Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Al.(2) lmpozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice ~i juridice care sunt utilizate pentru 
prestarea de servicii turistice, pe o durata de eel mutt 180 de zile consecutive sau cumulate, 'in cursul unui 
an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita 
aceasta conditie. 
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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 2023, conform.anexei nr. 5, la prezenta hotarare. 

(2) Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza tn functie de capacitatea cilindrica a acestuia 
,prin tnmultirea 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 datorarea impozitului pe mijloacele de transport se respecta in totalitate 

prevederile art.471 din Legea 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 Legea 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 2023, conform 
anexei nr. 6, la prezenta hotarare. 

CAPITOLULV 
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI 

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

(2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza prin tnmultirea 
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) lmpozitul 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 
ALTE T AXE 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. 
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Art.17. (I) lmpozitele si taxele locale se platesc anual in doua rate egale pan a la 31 martie si 30 
septembrie inclusiv. Pentru neplata la termenele enuntate, contribuabilii persoane fizice si juridice. 
datoreaza majorari de intarzicrc stabilite potrivit reglerncntarilor lcgale in vigoare. 

(2) Se acordli pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe cladiri. tcren si a impozitului pe 
mijloace de transport datorat pentru intregul an 2023 de catre persoanele fizice s1 persoanele juridice pana 
la data de 31 martie 2023 o bonificatie de I 0% pentru debitelc a caror suma este mai mare de 50 de lei 
inclusiv: 

(3)1mpozitul anual pc cladiri, teren si mijloace de transport datorat accluia~ buget local de catre 
contribuabili persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv. se plateste integral pana la primul tcrmen 
de plata. in cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai rnulte cllidiri, tcren. mijloace de transport. 
pentru care irnpozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ tcritorialc, 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 01.01.2023. 

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari se abrogli in totalitate Hotararea Consiliului local 
Rebrisoara nr.81 din 27.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul localitatii 
Rcbrisoara , datorate de persoanele fizice si ju rid ice pentru anul fiscal 2022 . 
Art.19(1) Cu ducerea la indeplinire a prezentci Hotarari se incrcdinteaza primarul comunei, 

compartimentului financiar-contabil ,impozite si taxe locale. 
(2)-Constatarea, urml:irirea si incasarea impozitelor si taxelor locale din prezcnta hotarare se face de 

catre personalul din cadrul Compartimentului buget -finante. impozite si taxe locale al Primariei comunei 
Rebrisoara. 
Art.20 Prezenta hoUirare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Rebrisoara in sedintli ordinara cu un 
numar de _8_ voturi .,pentru'', _0_ voturi ,Jmpotrivi\''. _5_ voturi ,.abtinerr·. din numarul de _13_ 
consilieri prezenti la sedintit 

Art.21- Prezcnta hotlirare se va comunica cu : 
-lnstitutia Prefectului- judetul Bistrita-Nasaud: 
-Primarul comunei Rebrisoara; 
Compartiment financiar-contabi I, taxe si impozite; 
-Compartimcntul urbanism, achiLitii publice. licita\ii: 
-Compartiment relatii cu publicul; 

PRE~EDINTE ~EDINTA, 

BU RDUHOS NICOLAE 

NR. 69 /27.12.2022 

II 

CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR GENE.}6\L U.A.T. 

SCURTU 



ANEXANR.1 
la Hotararea Consiliului local Rebrisoara nr.69 /27.12.2022 

IMPOZITUL SI T AXA PE CLADIRI -V ALO RILE IMPOZABILE 
pe metru patrat pe suprafata construita, desfasurata la cladiri, 1n cazul persoanelor fizice pe anul 2023 

Valoarea impozabila 

Tipul cladirii - lei/mp/an -

Cu instalatii de apa Fara instalatii de apa, 

canalizare electrice, canal izare, electrice 

1ncalzire (conditii sau 
cumulative) incalzire 

0 1 2 

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti 
exteriori din caramida arsa sau din orice alte 1187 712 
materiale rezultate 1n urma unui tratament termic 
~i/sau chimic 
B. Cladire cu pereti exteriori din lemn din piatra 
naturala, din caramida nearsa, din valatuci, sau 356 238 
din orice alte materiale nesupuse unui tratament 
termic ~i/sau chimic 
C. Cladire- anexa cu cadre din beton armat sau cu 
pereti exteriori din caramida arsa sau din orice 238 207 
alte materiale rezultate 1n urma unui tratament 
termic ~i/sau chimic 
D. Cladire cu pereti exteriori din lemn, din piatra 
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau 149 88 
din orice alte materiale nesupuse unui tratament 
termic ~i/sau chimic 
E. in cazul contribuabilului care detine la aceea~i 75 % din suma care s-ar 75 % din suma care 
adresa incaperi amplasate la subsol, demisol aplica cladi rii s-ar aplica cladirii 
~i/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare 
dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 
F. In cazul contribuabilului care detine la aceea~i 50 % din suma care s-ar 50 % din suma care 
adresa 1ncaperi amplasate la subsol, la demisol 
~i/sau la mansarda utilizate 1n alte scopuri decat 

aplica cladirii s-ar aplica cladirii 

eel de locuinta, 'in oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit. A-D 

(1) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statu lui ori a unitatilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, inchiriate, date in administrare ori 'in folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele decat cele de 
drept public, se stabile~te taxa pe cladiri, care se datoreaza de concesionari, locatari, titularii dreptului de 
administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri. In cazul transmiterii 
ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa 
se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public. 
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(2)Pentru cladirile rezidentiale ~i cladirile-anexa, aflate 1n proprietatea persoanelor fizice, impozitul 

pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de Consiliului local, asupra valorii impozabile a 
cladirii. 

(3) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata 1n lei, se determina prin inmultirea suprafetei 

construite desfa~urate a acesteia, exprimata In metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, 

exprimata in lei/m din tabelul de mai sus. 

(4) In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii 

impozabile a cladirii se identifica 'in tabelul prevazut 1n Anexa 1 la pct. (3) valoarea impozabila cea mai 

mare corespunzatoare materialului cu ponderea cea mai mare. 

(5) Suprafata construita desfa~urata a unei cladiri se determina prin 'insumarea suprafetelor 

sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii , inclusiv balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la 

mansarda, exceptand suprafetelor podurilor neutilizate ca locuinta ale scarilor ~i teraselor neacoperite. 

(6) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe 

conturul exterior, atunci suprafata construita desfa~urata a cladirii se determina prin 

inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 

(7) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii ~i zona In care este 

amplasata cladirea, prin Inmultirea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corectie 
corespunzator, prevazut in tabelul urmator. 

COEFICIENTI 
de corectie la valoarea impozabila a cladirii 

Zona In cadrul localitatii Rangul localita.tii 
IV-sat Rebrisoara V-sat Poderei; sat Gersa I si 

sat Gersa II 

A ( stabilita prin H.C.L.Rebrisoara I, 10 l ,05 

nr.19/ 16.12.2009) 

(8)Valoarea impozabila a cladirii, determinate In urma aplicarii prevederilor punctelor (1) - (7) se 

reduce 'in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza: 

a) cu 50 % pentru cladirea care are o vechime de peste I 00 ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal 

de referinta.; 

b) cu 30 % pentru cladirea care are o vechime cuprinsa 'intre 50 de ani ~i 100 de ani inclusiv, la data 

de l ianuarie a anului fiscal de referinta.; 

c)cu I 0% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 

l ianuarie a anului fiscal de referinta; 

9) in cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din punct de vedere fiscal, anul 

terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind eel In care a fost efectuata receptia la 

terminarea lucrarilor. Renovarea majora reprezinta actiunea complexa care cuprinde obligatoriu lucra.ri de 

interventie la structura de rezistenta a cladirii, pentru asigurarea cerintei fundamentale de rezistenta 

mecanica ~i stabilitate, prin actiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, 

precum ~i, dupa caz, alte lucrari de interventie pentru mentinerea, pe Intreaga durata de exploatare a 
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cladirii. a celorlalte ceri nte fundamentale aplicabile construqiilor. conform legii vizand. in principaL 
cre~terea performantei energetice ~i a calita\ii arhitectural-ambientale ~i functionale a cladirii. Anul 
terminarii se actualizeaza in conditiile in care, la terminarea lucrarilor de reno\lare maJora, \aloarea cladirii 
cre~te cu eel pu\in 50% fata de valoarea acesteia la data incepcrii exccutarii lucrarilor. 

PRE~EOINTE ~EDINTA, 

BURDUHOS NICOLAE -----

14 

CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR GENE!3,/\L U.A.T. 

SCUR 



ANEXANR.2 
la Hotararea Consiliului local Rebrisoara nr.69 /27.12.2022 

I M P O Z I T UL/ TAXA 
pe terenurile amplasate in intravilan-terenuri cu constructii precum ~i terenul 1nregistrat in registrul agricol 

la categoria de folosinta terenuri cu construqii 

Zona 1n cadrul localitatii 

A ( stabilita prin H.C.L.Rebrisoara 
nr.19/16.12.2009 ) 

PRE1>EDINTE ~EDINTA, 

BURDUHOS NICOLAE 

Nivelurile impozabile, pe ranguri de localit,W pentru 
anul 2023 
- lei /ha -

IV-sat Rebrisoara V-sat Poderei,sat Gersa l 

IS 

sat Gersa II 
949 830 

CONTRASEMNEAZA, 

SECRET AR GENERALJJ-A.T. 

SCURTU 

si 



I 

2 

3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 

ANEXA l\R.3 
la Hotararea Consiliului local Rebrisoara nr.69 /27.12.2022 

IMPOZITl L/TAXA* 
pe terenurile amplasare in intravi lan orice alta categoric de folosinta decat cea de tcrcnuri cu construqii -

pentru anul 2023 

Categoria de folosinta ZONA A 
I (lei/ha) I 

Teren arabil 33 I 

Pa~une 25 

Faneta 25 

Vie 55 
Livada 63 I 

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 33 
Teren cu ape 18 
Drumuri ~i cai ferate 0 
Teren neproducti v 0 

Nola: 

• in cazul unui teren amplasat in intravilan. inregistrat in registrul agricol la alta 
categorie de fo losintli decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabile~tc prin 
inmultirea suprafete i terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prcvazuta in tabelul de mai 
sus. iar acest rezu hat se inmulte~te cu coeficientul de corectie cor~spun.llitor prevazut la in tabelul de mai 
jos. 

COEFICIENTII 
e corect1e a sta 1 irea 1mpoz1tu u1 taxa pe teren d . I bT . . I ·; 

Rangul localitatii Coeficient de corcctie 
IV-sat Rebrisoara 1.10 

V-sat Poderei.sat Gersa I si sat Gersa II 1.00 
In cazul contribuabil ilor persoane juridice. pentru terenul amplasat in intravilan. inregistrat in 

registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii. impozitul/taxa pe teren se 
calculeazli avandu-sc in vedere valori le preva.lute in tabel ul de la Anexa nr.4 si coeficientul de corectie 
prevazut la art.457 slin.(6) din noul Cod Fiscal , numai daca acc~tia indcplinesc. cumulativ. urmatoarele 
conditii: 

a) au prevan,t in statut. ca obicct de activitate. agricultura: 

b) au inregistrate in evidenta contabila. pentru anul fiscal respectiv. venituri ~i cheltuieli din 
desfa~urarea obiectului de activitate prevazut la lit. a). 

PRE~EDINTE ~EDINTA , 

BURDUHOS NICOLAE 
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CONTRASEMNEAZA, 

SECRET AR GENERAL U.A. T. 

SCURTU 



ANEXA NR.4 
la Hotararea Consiliului local Rebrisoara nr. 69 /27.12.2022 

IMPOZITUL/TAXA 
·1 I ·1 pentru terenun e amp asate in extra" 1 an 

Nr. I Categoria de folosinta Nivclul pentru anul 2023 
Crt. (lei /ha) 

Lona A 

I Teren cu constructii 36 
2 Teren arabil 59 
" ,) Pii$une r 33 
4 Fancata I 33 

5 Vie pe rod. alta decit cea prevazuta la nr.crt. 5.1 66 
5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 
6 Livada pe rod, alta decit cea prevazuta la nr. 6.1 66 
6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 
7 Padure sau alt teren cu vegeta\ie forestiera. cu excep\ia 19 

celui prevazut la crt.7.1 
7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani ~i padure cu rol de 0 

protectie 
8 Teren cu apa. altul decat eel cu amenajari piscicole 6 

8.1 Teren cu amenajari piscicole 40 

9. Drumuri $i cai ferate 0 
. 

10. Teren neproductiv 0 

Nota: In cazul unui teren amplasat in extravi Ian, impozitul/taxa pc teren se stabile$tC 
prin inmultirea suprafetei terenului. exprimata in hectare. cu suma corespunLatoare 
prevazuta in tabelul de mai sus, inmul\ita cu coeficientul de corec\ie corespunzator 
prevazut in tabelul de mai jos. 

Zona in cadrul localitatii 

A ( stabil ita prin 
nr.19/ 16.12.2009 ) 

PRESEDINTE SEDINTA., 

BURDUHOS NICOLAE 
" 

COEFICIENTI DE CORECTIE 

H.C.L. Rebrisoara 

Rangul localita\ii 
IV-sat Rebrisoara V-sat Poderei ;sat Gersa I 

1,10 

17 

si sat Gersa II 

1,05 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRET AR GENERAL U.~ T. 

SCURTU .0TI~ 

I 

I 



ANEXANR.5 

la Hotararea Consiliului local Rebrisoara nr. 69 /27.12.2022 

IMPOZITUL PE MIJLOCUL DE TRANSPORT PE ANUL 2023 

Mijloace de transport cu tractiune mecanica - lei / 200 cmc, sau 

fractiune din aceasta-
Nr. 
crt. 

Vehicule 'inmatriculate 

1 Motociclete , tricicluri, cvadricicluri ~i autoturisme cu 8 

capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3 inclusiv 

2 Motociclete , tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de 9 

peste 1 .600 cm3 
,., 

Autoturisme cu capacitatea cilindrica 'intre 1601 cmc ~i 2000 22 ., 
cmc inclusiv 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica 'intre 200 l cmc ~i 2600 85 

cmc inclusiv 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica 'intre 260 l cmc ~i 3000 171 

cmc inclusiv 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc 345 

7 Autobuze, autocare, microbuze 28 

8 Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima 35 

autorizata de pana la 12 tone, inclusiv 

9 Tractoare 'inmatriculate 22 

Vehicule 'inregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 cm3 

1.1. Vehicule 'inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3 4 

1.2. Vehicule 'inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3 6 

2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata I 00 lei/an 

NOTA: In cazul unui ata~ , impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 

motocicletele respective ; 

In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 
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Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone 

Numarul de axe ~i greutatea bruta incarcata Impozitul 
maxima admisa 

(in lei/ an) 

Ax(e) Alte sisteme de 
motor(oare) cu suspensie 

sistem de pentru axele 
suspensie motoare 

pneumatica sau 
ech ivalen tele 
recunoscute 

[ ~oua axe 
1 Masa de eel putin 12 tone, dar mai mica de 0 157 

13 tone 

2 Masa de eel putin 13 tone, dar mai mica de 157 434 

14 tone 

3 Masa de eel putin 14 tone, dar mai mica de 434 610 

15 tone 

4 Masa de eel putin 15 tone, dar mai mica de 610 1383 

18 tone 

5 Masa de eel putin 18 tone 610 1383 

II 3 axe 
1 Masa de eel putin 15 tone, dar mai mica de 158 273 

17 tone 

2 Masa de eel putin 17 tone, dar mai mica de 273 561 

19 tone 

3 Masa de eel putin 19 tone, dar mai mica de 561 728 

21 tone 

4 Masa de eel putin 21 tone, dar mai mica de 728 1120 

23 tone 

5 Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 1120 1742 

25 tone 

6 Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 1120 1742 

26 tone 

7 Masa de eel putin 26 tone l 120 1742 

III 4 axe 

1 Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 728 737 

25 tone 

2 Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 737 1151 

27 tone 

3 Masa de eel putin 27 tone, dar mai mica de 1151 1827 
29 tone 
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4 Masa de eel putin 29 tone, dar mai mica de 1827 2710 
31 tone 

5 Masa de eel putin 31 tone, dar mai mica de 1827 2710 
32 tone 

6 Masa de eel putin 32 tone 1827 2710 
-In cazul unei combinatii de autovehicule un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfa 
cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata lmpozitul (in lei/an) 
maxima admisa Ax(e) Alte sisteme de 

motor(oare) cu suspensie pentru 
sistem de axele motoare 
suspensie 

pneumatica sau 
echivalentele 
recunoscute 

2+1 axe 
1 Masa de eel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0 

2 Masa de eel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 

3 Masa de eel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 71 

4 Masa de eel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 71 162 

5 Masa de eel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 162 378 

6 Masa de eel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 378 490 

7 Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 490 882 

8 Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 882 1549 

9 Masa de eel putin 28 tone 882 1549 

2 + 2 axe 
1 Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 152 353 

2 Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 353 581 

3 Masa de eel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 581 852 

4 Masa de eel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 852 1030 

5 Masa de eel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1030 1691 

6 Masa de eel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1691 2346 

7 Masa de eel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2346 3562 

8 Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2346 3562 

9 Masa de eel putin 38 tone 2346 3562 

2 + 3 axe 
I Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1867 2599 

2 Masa de eel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2599 3532 
,., 

Masa de eel putin 40 tone 2599 3532 _, 

3 + 2 axe 
1 Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1650 2291 
2 Masa de eel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2291 3168 
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3 Masa de eel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 3168 4688 
4 Masa de eel putin 44 tone 3168 4688 

3 + 3 axe 
I Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 938 1135 
2 Masa de eel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1135 1696 
3 Masa de eel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1696 2699 
4 Masa de eel putin 44 tone 1696 2699 

~ 

In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau 
mai mare de 12 tone precum si :i:n 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 sumele se indexeaza anual in functie de rata de schimb a monedei euro 
in 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 se comunica 
pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice ~i Ministerului Lucrarilor Publice, 
Dezvoltarii ~i Administratiei. 

Tabel ul 13Lex 

Remorci semiremorci sau rulote 

Masa totala maxima autorizata [mpozit 

- lei -

a) Pana la I tona inclusiv 9 

b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 40 
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 61 
d) Peste 5 tone 77 

Capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabile~te prin 

cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar. 

Declararea si datorarea impozitului pe mijloace de transport 
(1) lmpozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care detine dreptul 
de proprietate asupra unui mijloc de transport inmatriculat sau inregistrat in Romania la data de 31 
decembrie a anului fiscal anterior. 
(2) In cazul dobandirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la 
organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul , sediul sau punctul de lucru, 
dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobandirii ~i datoreaza impozit pe mijloacele de transport 
incepand cu data de I ianuarie a anului urmator inmatricularii sau 'inregistrarii mijlocului de transport. 

(3) In cazul 1n care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul acestuia are 
obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are 
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data eliberarii cartii de 
identitate a vehiculului (CIV) de catre Registrul Auto Roman ~i datoreaza impozit pe mijloacele de 
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transport incepand cu data de I ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii acestuia in 
Romania. 

(4) In cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligatia sa depuna o 
declaratie la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta i~i are domiciliul , sediul sau punctul de 
lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data radierii , ~i inceteaza sa datoreze impozitul 'incepand cu 
data de 1 ianuarie a anului urmator. 

(5) In cazul oricarei situatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv 
schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei 
fiscale cu privire la mij locul de transport la organul fiscal local pe a carei raza teritoriala i~i are 
domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenita, ~i 
datoreaza impozitul pe mijloacele de transport stabilit 'in noile conditii incepand cu data de I ianuarie a 
anului urmator. 

(6) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 'intreaga 
durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli: 

a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza de locatar incepand cu data de 1 ianuarie a 
anului urmator incheierii contractului de leasing financiar, pana la sfar~itul anului in cursul ciiruia inceteaza 
contractul de leasing financiar; 

b) locatarul are obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui razii de 
competentii se inregistreazii mijlocul de transport, in termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de 
predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatarului, 
'insotitii de o copie a acestor documente; 

c) la incetarea contractului de leasing, atat locatarul, cat ~i locatorul au obligatia depunerii 
declaratiei fiscale la consiliul local competent, in termen de 30 de zile de la data incheierii procesului
verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestii intrarea bunului 'in posesia 
locatorului, insotitii de o copie a acestor documente. 

(7) Depunerea declaratiilor fiscale reprezintii o obligatie ~i in cazul persoanelor care beneficiaza de 
scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport. 

8) Operatorii economici, comercianti auto sau societiiti de leasing, care inregistreaza ca stoc de marfa 
mijloace de transport, cumpiirate de la persoane fizice din Romania ~i 'inmatriculate pe numele acestora, au 
obligatia sii radieze din evidenta Directiei Regim Permise de Conducere ~i Inmatriculare a Vehiculelor 
(DRPCIV) mijloacele de transport de pe numele fo~tilor proprietari. 

(9) Actul de instriiinare-dobandire a mijloacelor de transport se poate incheia ~i in formii electronica 
~i semna cu semnatura electronica 'in conformitate cu prevederile Legii nr. 455/200 I privind semnatura 
electronica, republicata, cu completarile ulterioare, intre persoane care au domiciliul fiscal 'in Romania ~i se 
comunica electronic organului fiscal local de la domiciliul persoanei care 'instriiineaza, organului fiscal 
local de la domiciliul persoanei care dobande~te ~i organului competent privind 
radierea/inregistrarea/inmatricularea mijlocului de transport, in scopul radierii/tnregistriirii/tnmatricularii , 
de catre persoana care instraineaza, de catre persoana care dobande~te sau de catre persoana imputernicita, 
dupa caz. 

(10) Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care instraineaza mijlocul de transport transmite 
electronic persoanei care instraineaza ~i persoanei care dobande~te sau, dupa caz, persoanei imputernicite, 
respectiv organului fiscal local de la domiciliul dobanditorului, exemplarul actului de instrainare-dobandire 
a mijloacelor de transport incheiat in forma electronica, completat ~i semnat cu semnatura electronica, 
conform prevederilor legale in vigoare. 

In situatia 1n care organul fiscal local nu detine semnatura electronica in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 455/2001 , republicata, cu completarile ulterioare, documentul completat se transmite sub forma 
scanata, in fi~ier format pdf, cu mentiunea letrica "Conform cu originalul". 

(11) Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care dobande~te mijlocul de transport completeaza 
exemplarul actului de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport incheiat in forma electronica, 
conform prevederilor in vigoare, pe care ii transmite electronic persoanelor prevazute la alin. (9), semnat cu 
semnatura electronica. 
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in situatia in care organul fiscal local nu detine scmnatura elcctronica in conformitate cu prevederile 
Leg ii nr. 455/200 I, republicata. cu completi'iri le ulterioarc. documentul completat se transmite sub formi'i 
scanata. in fi~ier format pdf, cu mentiunea letrica "Conform cu originalul". 

( 12) Persoana care dobande~te/instraineaza mijlocul de transport sau persoana imputernicita, dupa caz. 
transmite electronic un exemplar completat conform alin. (10) ~i (11) organului competent privind 
inmatricularca/inregistrarea/radierea mijloacelor de transport. Orice altc documcnte nccesarc ~i obligatorii, 
cu exceptia actului de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport intocmit in forma electronica ~i 
semnat cu semnatura electronica, se pot depune pe suport hartie sau electronic conform procedurilor 
stabilite de organul competent. 

( 13) Actul de instrainare-dobandire a mijloacelor de transport intocmn. in format electronic. pomvit alin. 
(9) se utilizeaza de catre: 

a) persoana care instraineazli: 
b) persoana care dobande~te; 
c) organele fiscale locale competente: 
d) organul competent privind inmatricularea/inregistrarea1radierca mijloacelor de transport. 
(14) Orice alte acte, cu exceptia actului de instrainare-dobandire a mijloacclor de transport intocmit in 

forma electronica ~i semnat cu semnatura electronica. solicitate de organele fiscale locale pentru scoaterea 
din eviden\a flscala a bunulu1, respectiv inregistrarea fiscala a acestuia. se pot depune ~i electronic la 
acestea. sub forma scanata. in fi~ier format pdf. cu mentiunea lett ica "Conform cu originalul" insu~ita de 
catre vanzator sau de cumplirlitor ~i semnate cu semnatura electronica de catre contribuabilul care declara. 

( 15) Actul de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport. intocmit in forma prevazuta la al in. (9). 
incheiat intre persoane cu domiciliul fiscal in Romania ~i pcrsoane care nu au domiciliul fiscal in Romania. 
se comunica electronic de catre persoana care 1-a instrainat catrc autoritatile implicate in procedura de 
scoatere din evidenta fiscala a bunului. Prevederile alin. ( I 0) $i ( 11) se aplica in mod corespunzator. 

( 16) in cazul unei hotarari judecatore~ti care consfinte$te faptul cli o persoana a pierdut dreptul de 
proprietate asupra mijlocului de transport. aceasta se poate depune la organul fiscal local in forma 
electronica sub forma scanata. in fi~ier format pdf. cu men\iunea letrica "Conform cu originalul" $i semnata 
electronic in conformitate cu alin. (9) de catre contribuabil. 

\RT. 472 

Plata impozitului pe mijloace de transport 
(I) lmpozitul pe mijlocul de transport se pll'ite$te anual. in doua rate egalc. pana la date le de 31 martie $i 30 
septembrie inclusiv. 

(2) Pentru plata cu anticipa\ie a impozitului pe mijlocul de transport. datorat pentru 'intregul an de cam~ 
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv. se acorda o bonificatie de pana la I 0% 
inclusiv. 

(3) lmpozitul anual pe mijlocul de transport. datorat aceluia$i buget local de catre contribuabili, persoane 
fizice $i juridice, de pana la 50 lei inclusiv. sc platc~te integral piina la primul termen de plata. in cazul in 
care contribuabilul detinc in proprietate mai multe mijloace de transport. pentru care impozitul este datorat 
bugetului local al aceleia~i unita~i administrativ-teriloriale, suma de 50 lei se refcra la impozitul pe mijlocul 
de transport cumulat al acestora. 
Scutiri - Scutirile la impozitul pe mijloacele de transport sunt cele stabilite de art.469 ali. I lit.a-p) ,din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. cu modificarile si completarile ulterioare 

PRE$EDINTE ~ED INT A , 

BURDUHOS NICOLAE 

CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR GENERAL U.,A.T_,....... ..
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ANEXANR.6 
la Hotararea Consiliului local Rebrisoara nr.69 /27.12.2022 

TAX A pentru eliberarea certificatelor, avizelor ~i autorizatiilor 

Felul certificatului, avizului ~i autorizatiei eliberate Taxa pentru 

anul 2023 - lei -

1.Taxa pentru eliberarea certificat de urbanism, 1n mediul rural* 
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism 

a) Pana la 150 mp inclusiv 3 

b)lntre 151 si 250 mp inclusiv 4 

c) Intre 251 si 500 mp inclusiv 5 

d) Intre 50 I si 750 mp inclusiv 6 

e) Intre 751 si 1000 mp inclusiv 7 

f) Peste 1000 mp 7 +0,0 I lei/mp pentru 

fiecare mp care depa~e~te 

1000 mp 

2.Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism 30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea 

certificatului initial 

3.Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 16 lei 

4.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire 0,5 % din valoarea 

rezidentiala sau clad ire -anexa * autorizata a lucrarilor de 

constructi i 

5.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte 1 % din valoarea autorizata 

constructii decat cele mentionate la alin.4 * inclusiv valoarea 

instalatiilor aferente 

6.Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din 

cuantumul taxei pentru 

eliberarea autorizatiei 

initiale 

7.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare a unei constructii este egala cu 0, l % din 

valoarea impozabila 

stabilita pentru determinarea 

impozitului pe 

cladiri,aferenta partii 

desfi intate 

8Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari ** 4 lei/mp 

9.Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de 3 % din valoarea autorizata 

organizare de ~antier in vederea realizarii unei constructii ,care nu sunt a lucrarilor de organizare 
incluse 1n alta autorizatie de construire santier 
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10. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de 2 % din valoarea autorizata 

corturi, casute, rulote sau campinguri a lucrarilor de constructie 

11.Taxa pentru autorizarea amplasarii de chio~curi, containere, tonete, 8 lei pentru fiecare mp de 

cabine, spatii de expunere, suprafata ocupata de 

corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile ~i in constructie 
spatiile publice 

12.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri 14 lei pentru fiecare racord 

si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze ,energie 

electrica, telefonie si televiziune prin cablu 

13.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala SI 8 lei 

adresa 

14.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare 20 lei 

15. Taxa pentru eliberarea atestatului de producator 23 lei 

16.Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 25 lei 

sectorul agricol 

17.Taxa pentru el iberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind 

desfa~urarea activitatii de alimentatie publica *** 
: a) pentru o suprafata de pana la 500 m2

, inclusiv; 296 lei 

b) pentru o suprafata mai mare de 500 m2
. 593 lei 

NOTA: 

* Pentru taxele pentru eliberarea autorizatiilor de construire, stabilite pe baza valorii autorizate a 

lucrarilor de constructie se aplica urmatoarele reguli: 

a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care 
solicita autorizatia si se plateste inainte de emiterea acesteia; 

b) pentru taxa prevazuta la punctual 4, valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica 

decat valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art. 457 din Codu l fiscal ; 

c) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de 

la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o 

declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii 

administratiei publice locale; 

d) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situafia Jina/a privind valoarea 
lucrarilor de construe/ii, compartimentul de specialitate al autoritafii adm;nistra/iei publice locale are 
obliga/ia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de construc/ie; 

e) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii 

administratiei publice locale a comunicat valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice diferenta de 

taxa datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice diferenta de taxa care trebuie rambursata 
de autoritatea administratiei publice locale . 
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**Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesarc lucrari lor de cercetare ~i 
prospectare a terenurilor in etapa efectuarii studiilor geotehnice ~i a studiilor privind ridicarile topografice. 
sondele de gaze, petrol ~i alte excavari se datoreaza de catre titularii drepturilor de prospeqiune ~i explorare 
~i se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patra\i de teren ce vor fi efectiv afectati la suprafata 
solului de foraje ~i excavari cu o valoarea de la punctul 8 din tabel. 

In termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercctare ~i prospcctare. contribuabilii au 
obligatia sa declare suprafa\a efectiv afectata de for~je sau excavari, iar in ca1.ul in care aceasta difera de 
cea pentru care a fost emisa anterior o autoriLa\ie. taxa aferenta sc regulariLeaza astfel 'incat sa reflecte 
suprafata efectiv afectata. 

*"'* Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatici privind desfa~urarea activitatii de 
alimentatie publica este datorata bugetului local al comunei. ora~ului sau municipiului, dupa caz, in a carui 
raza administrativ-teritoriala se desfa~oara activitatea(se afla sediul sau punctual de lucru). de catre 
persoanele a earor activitate se incadreaza in grupele 561 - Rcstaurante. 563 - Baruri ~i altc activitati de 
servire a bauturilor ~i 932 - Alte activita\i recreativc ~i distractive potriv1t clasificarii activita\ilor din 
economia na\ionala - CAEN, actualizata prin Ordinul pre~edintelut lnstitutului National de Statistica nr. 

337/2007 privind actualizarea clasificarii activita\ilor din cconomia na\ionala CAEN. 

Scutiri - Scutirile la taxa pentru eliberarca certificatelor, avizelor si autori1atiilor sunt cele stabilite de 
art.476 ali. I lit.a-k) .din Legea nr.227/20 15 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

PRE~EDINTE ~EDINTA, 

BURDUHOS NICOLAE 
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ANEXANR.7 
la Hotararea Consiliului local Rebrisoara nr.69 /27.12.2022 

TAXA 
pentru folosirea mijloacelor de reclama ~i publicitate 

Taxa pentru serviciile de reclama ~i publicitate 7n baza unui Cota taxei 2% la valoarea 
contract sau a unui alt fel de intelegere cu o alta persoana * serviciilor de reclama ~i publicitate 

( valoarea contractului ). 
Taxa pentru afi~aj 1n scop de reclama ~i publicitate ** lei/mp sau fractiune de lei /mp 
a) 1n cazul unui afi~aj situat 1n locul 1n care persoana deruleaza 24 lei 
o activitate economica 

b) in cazul oricarui alt panou, afi~aj sau structura de afi~aj 14 lei 
pentru reclama ~i publicitate 
NOTA: 

* Valoarea serviciilor de reclama ~i publ icitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta 
pentru serviciile de reclama ~i publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. 

Taxa pentru servicii de reclama ~i publicitate prevazuta la alin. (I) se declara ~i se plate~te de clitre 
prestatorul serviciului de reclama ~i publicitate la bugetul local, lunar, pana la data de l 0 a lunii urmatoare 
celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama ~i publicitate. 
** 

(I) Valoarea taxei pentru afi~aj in scop de reclama ~i publicitate se calculeaza anual prin inmultirea 
numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afi~ajului pentru reclama sau 
publicitate cu suma stabilita de consiliul local . astfel: 

(2) Taxa pentru afi~aj 111 scop de reclama ~i publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de 
luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic 111 care se afi~eaza m scop de reclama ~i publicitate. 

(3) Taxa pentru afi~ajul 1n scop de reclama ~i publicitate se plate~te anual, in doua rate egale, panli 
la datele de 3 I martie ~i 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afi~ajul in scop de reclama ~i publicitate, 
datorata aceluia~i 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. 

( 4) Persoanele care datoreaza taxa pentru afi~aj in scop de reclama ~i publicitate sunt obligate sa 
depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen 
de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afi~aj. 

Scutiri - Scutirile privind taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru asi~aj in scop de 
reclama sunt cele stabilite de art.479 ,din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare . 

PRESEDINTE SEDINTA, 

BURDUHOS NICOLAE 

CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR GEN~RAL U.A.T. -=---- _.i--
OTILIA 



ANEXANR.8 
la Hotararea Consiliului local Rebrisoara nr.69 /27.12.2022 

IMPOZITUL PE SPECT A COLE 

Manifestarea artistica sau activitatea distractiva: Impozitul 

pentru anul 2023 

a) in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, 2% din suma 

opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea incasata din vanzarea 

unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva biletelor de intrare ~i a 

interna sau internationala; abonamentelor 

b) 'in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a) 3 % suma 'incasata din 

vanzarea biletelor de 

intrare ~i a 
abonamentelor 

(1) Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite de 
organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare inaintea 
vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor. 
(2) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit 'in conformitate cu prezentul articol au 

obligatia de: 
a) a inregistra biletele de intrare ~i/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritatii 

administratiei publice locale care i~i exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul; 
b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum ~i 

in orice alt loc in care se vand bilete de intrare ~i/sau abonamente; 
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare ~i/sau abonamente ~i de a nu incasa sume care depa~esc 

tarifele precizate pe biletele de intrare ~i/sau abonamente; 
d) a emite un bi let de intrare ~i/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publ ice locale, 

documentele justificative privind calculul ~i plata impozitului pe spectacole; 
f) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta ~i inventarul 

biletelor de intrare ~i a abonamentelor, care sunt precizate in normele elaborate in comun de Ministerul 
Finantelor Publice ~i Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i Administratiei Publice, contrasemnate de 
Ministerul Culturii ~i Ministerul Tineretului ~i Spo11ului. 

3). Plata impozitului 
(1) Impozitul pe spectacole se plate~te lunar pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei 'in 

care a avut loc spectacolul. 
(2) Orice persoana. care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la 

compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru 
fiecare plata a impozitului pe spectacole. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate 'in comun 
de Ministerul Finantelor Publice ~i Ministerul Dezvoltarii Regionale ~i Administratiei Publice. 
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(3) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole rl1spund pentru calculul corect al impoLitului, 
depunerea la timp a declaratiei ~i plata la timp a impozitului. 

4.Scutiri 
Spectacolele organizate 1n scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pc spec.tacole. 

PRE~EDINTE ~EDINTA , 

BURDUHOS NICOLAE 
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ANEXA nr.9 
la Hotararea Consiliului local Rebrisoara or. 69 /27.12.2022 

AL TE T AXE LOCALE 

.I. Natura si cuantumul taxelor locale stabilite 

Denumirea taxei Nivelurile aprobate 

pentru anul 2023 

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divof1 pe cale admini strativli 593 lei 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 18 lei 

sau de pe alte asernenea planuri, detinute de consiliilc locale 

PRE$EDINTE $EDINTA, 
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