
ROMANIA 
J UDETUL BISTRITA-NASAUD 
COMUNA REBRISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 76 /09.11.2022 

AVIZATi:. / 
ptr. legalitat 

Secretar general comunei 
SCURTU 

PROIECT de HOTARARE v 
p.-ivind stabilirea impozitelor $i taxelor locale datorate de persoanele fizice $i juridice din comuna 

Rebri$oara in anul 2023 

Consiliul Local al comunei Rebriso~1ra , judetul Bistrita-Nasaud, intruoit in ~edinta ordinara 
in data de ................... in prezenta a ............. consilieri ; 
-avand in vedere; 
- Rcferatul de aprobare al Primarului Comunci Rebrisoara 
-Raportul de specialitate al domnei Taranu Raveca Adina, inspector asistent in cadrul compartimentului 
financiar -contabi l, impozite si taxe locale prin care se propune stab il irea impozitelor si taxelor locale 
datorate de persoane fizice si juridice din comuna Rebri$oara pentru anul 2023 ; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru buget, finante, activitati economice, admin istrarea domeniu lui 
public si privat al comunei, amenajarea teritoriului, urbani sm din cadrul Consiliului local Rebrisoara; t;i 

-Avizul consultativ al Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, activitati social culturale, cu lte, 
activitati sportive, agrement, turism, servicii publice si comert din cadrul Consil iului local Rebrisoara; 
-A vizul consultativ al Comisici pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordini i pub lice. 
respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor , protectie sociala, protectia mediului , agricultura si 
silvicultura , din cadru l Consi liului Local Rebrisoara ; 

in conformitate cu: 
-Prevederile art 4 $i art.9 pct 3 Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourd la 15 
noicmbrie 1985 si rati ficatli prin Legea nr.199/1997; 1 

-prevederile art.56; art.1 20 alin.( I); art.121 alin.(J) $i (2) $i art.139 alin.(2)din Constitutia Romanitl~ 
republicata ; 
-prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata cu modificaril<{~

1!i 
completarile ulterioare; , 
-Prevedcrile art.5 alin.( I) lit.a) si alin.(2) ;art.16 alin.(2); art.20 alin.( I) lit.b); art. 27 din Legea nr. 273/20(f6 
privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare; 
-Prevederile art.I ; art.2 alin.(I) lit.h) precum si cele ale Titlului IX, Capitolul 1-Capitolul vm, art. 453~ 
art.499, · din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu moditicari le :si vumpletari le ulterioare; 
-Prevederile Titlului IX din llotararea Guvernului nr.1 /2016 -partea a 11-a privind aprobarea Normelo~ 
metodologicc de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

' ulterioare ; 
-Prevederil e Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementari'f~f 
contabi lc privind situatiilc tinanciare anuale individuate ~i situati ile financiare anuale consolidate, Cl) 

modificarile si completarile ulterioare; • "1 

-Prcvederi le Leg ii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu mod ifidirile si completarile 

ulterioare; 
-Prevederile Ordonantei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, 
completari prin Lcgea nr.98/2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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-Prevederile art. VI din Legea nr. l/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea 
i completarea unor acte normative ; ..: 

- Prevederile Legii nr. 351/200 l privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea 
a IV-a - Reteaua de localitati, cu modificarile si completarile ulterioare; (flt· 
-Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1553/2003 privind reevaluarea imobilizarilor corporale J 

If 

stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare ; ·: 
-Hotararea r. 25 din 29.04.2022 a Consi liului Local Rebrisoara privind indexarea impozitelor si taxelo~il.'.. 
locale pentru anul fiscal 2023 ; '1(. 

-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 ; 11 

-Prevederile Hotararii nr.19/ 16.12.2009 a Con iliului Local Rebrisoara privind incadrarea in zone a 
terenuri lor din intravilanul si extravilanul Comunei Rebrisoara cu sate le apartinatoare sat Rebrisoaral 
re edinta, sat Poderei , at Gersa I si sat Gersa 11; 
-Prevederi le Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legis lativa pentru elaborarea actelor normative; d 

repub licata in M.0. nr.777/25.08.2004 ; (H 

-Prevederile art. 1 alin (2), art. 2, art. 4 lit.b) ;;i art. 7 din Legea nr. 52/2003 , republicata priv 1. 
transparenta decizionala in ad mini stratia publica; 

In temeiu l prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) ; alin.(4) lit.c) ;art.1 39 alin (3) lit.c) si art. I 96 alin .{. 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 ,privind Codul administrativ , cu modificarile ~i compl~t 
ulterioare, 

HOT ARA.STE: 
CAPITOLUL I. 

IMPOZITUL PE CLADIRI SI T AXA PE CLADIRI 

.I 

Art.1-Se stabilesc impozitele, taxele locale datorare de persoanele fizice si juridice pentru anu l 2023 prin 
> '1-l 

ap licarea unor cote de impozitare asupra valorii de impozitare a cladirii determinata potrivit criterii lor~t 
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 : ' t 
a)-pentru cladirile rezidentiale si cladirile -anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozituf 
pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1 % asupra valorii impozabile a cladirii. 

. ,l 
b)-Valoarea impozabi la a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei constru1t~ 
desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati ,cu valoarea impozabi la corespunzatoare, exprimata in lei 

/m2, prevazuta in anexa nr.1 . 
c)-pentru clad irile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri ~._, 

· 1· · d O 2°1 I .. ti ,rm calculeaza pnn ap ,carea une, cote e , 10 asupra va orn care poate 1: . ~ . .. . '.•-Ii 
-valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autonzat in ult1m11 5 am anterl01·\ 
anului de referinta, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta;r, 
ituatia depunerii raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de referinta, acesta product t 

efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator; ,., 
-valoarea finala a lucrarilor de constructii , in cazul clad irilor noi , construite in ultimii 5 ani anteriori anuIJ 

de referinta; 
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-valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, In cazul cladirilor 
dobandite tn ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. In situatia in care nu este precizata valoarea, se 

rPl utilizeaza ultima valoare tnregistrata 1n baza de date a organului fiscal. 
In cazul In care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor de la pct. c), impozlt~· 

se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinata din aplicarea valorr!~t 
abilite in Anexa nr.1- conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. :,J 

In cazul tn care proprietarul cladirii nu depune raportul de evaluare la organul fiscal competef,\t 
pana la primul termen de plata a impozitului, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asup -' 1 

valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457 din Cod ul fisca l, 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 7n spatiul privat virtual sau 
prin po~ta, tn cazul contribuabililor care nu sunt tnrolati 'in spatiul privat virtual. Termenul pana la carf, 
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 :·~ 
calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. (l) a upra valorii impozabile determinate conforq1 
prevederilor art. 457 din Codul fiscal. ~iml 

d)-pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati di n 
domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0 4% asupra valorii 

~ 

impozabile a cladirii. .i.t 
e) In cazul cladirilor cu destinatie mixta atlate 'in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeazi 

. ,.. l l~ 
pnn msumarea: · 

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 . ,1 

propria raspundere, prin aplicarea cotei mentionate la art. 458 asupra valorii impozabile determinate ~1,~ 

potrivit art. 457, fara a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevazute la art. 45 8 ali n~ · . . . ,•(m 
(1) dm Legea nr. 227/2015 pnvmd Codul fiscal. ,foil 

In cazul 'in care la adresa cladirii este 'inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfa~oara nicio · ,f 

activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457. .. _ 
In cazul cladirilor cu destinatie mixta, cand proprietarul nu declara la organul fiscal suprafa '~ 

folosita 'in scop nerezidential , potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cot~! 
I 

de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codu 

fiscal. •,, 

Al.(2) .Cladiri aflate in proprietatea persoanelor juridice 
a)-pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/ta~p 
pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1 % a upra valorii impozabile a cladirii. .r? 

d I . .d. n L 
b)-pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute e persoane e JUrt .1f1 • 

impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1 % asupra valorii impozabil .. a 

cladirii. ·:;1 
c)-pentru cladirile nerezidentiale aflate 111 proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizat, 
pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote d~ 

0,4% asupra valorii impozabile a cladirii . 
d)ln cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se calculeaza 
prin 7nsumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in cop rezidential cu impozitul determina3 

pentru suprafata folosita in scop nerezidential . 

33 



~ ·. 
e)Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in propriet t~fl 

..• i,:, 

persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaz1a 
impozitul/taxa ~i poate fi: ,~ .. ·-

- ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal; ,fj 
- valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare 'intocmit de un evaluator autorizat 'in conformitate oJ 

standardele de evaluare a bunurilor atlate 'in vigoare la data evaluarii; 1
~ 

- valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior; 1 

-valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate. In situatia in care nti 
este precizata valoarea 'in documentele care atesta proprietatea, se utilizeaza ultima valoare inregistrata i'n 
baza de date a organului fiscal; 

- 'in cazul cladirilor care sunt finantate 'in baza unui contract de lea ing financiar, valoarea rezultata dintr-;Un 

raport de evaluare 'intocmit de un evaluator autorizat 'in conformitate cu standardele de evaluare a bunuf fffi 
-~;"a aflate 'in vigoare la data evaluarii; 

f.~ :l 

- '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. ..1. 

f)- Yaloarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii 
I 

intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la 
data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. In situati4 
depunerii raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de referinta acesta produce efec 
incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator. ' ' 
g)- f n cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anuHH 
de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%, cu conditia ca proprietarul cladirii sa ft i~f 
notificat de catre organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notiftciir~; 
se comunica proprietarului cladirii prin publicarea ace teia in spatiul privat virtual sau prin po~ta, in cai '1:1l 
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 
stabi lite potrivit alin. (1) sau (2), dupa caz, asupra valorii impozabile a cladirii. 1 

h)- fn cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anterio~l 
anului de referinta, diferenta de taxa va fi datorata de proprietarul cladirii , cu conditia ca acesta sa fi fos 
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%. i!UI 
In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila 'in ultimii 5 ani antedu.tl 

anului de referinta, diferenta de taxa fata de cea stabilita conform alin. (I) ~i (2) dupa caz, va ft datoratafde 
proprietarul cladirii. rn 
Art.3 Declararea, dobandirea, 'instrainarea ~i modificarea cladirilor ;.'\ , 
Cat prive te declararea, dobandirea ,instrainarea si modificarea cladirilor, vor ft respectate in totalitata 

prevederile art.461 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. l 
Al. (1) lmpozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate cladir~~ 
la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. In cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursu j 

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

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

> 
\J iri 
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1) pentru cladirile executate integral 'inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construi ·i.:.) 
data 1ntocmirii 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, ~~ 
obligativitatea 1ntocmirii procesului-verbal de receptie 'in termenul prevazut de lege; •:t 
3) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut 'in autorizatia d~ 
construire ~i pentru care nu -a solicitat prelungirea ·S 
valabilitatii autorizatiei , in conditiile legii , la data expirarii acestui termen ~i numai pentru uprafa a 
construita desfa~urata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri , in speta pereti ~i acope1;f$\ 
Proce ul-verbal de receptie se intocme~te la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de constnm~ ~-
consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum ~i suprafata construita desfa~urata in raport cu care se · · 
tabile~te impozitul pe cladiri. ,) 

\ 

Al.(2) Declararea cladirilor in vederea impunerii ~1 mscrierea acestora in evidentele autoritatil9.t 
administratiei publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin 'in proprietate aceste 
imobile, chiar daca ele au fo t executate fara autorizatie de con truire. 1 

A ~,i 
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 decembri~ 
a anului fiscal anterior anului in care se 'instraineaza. ··. 

~ t I 
In cazul extinderii , imbunatatirii, desfiintarii partiale sau al altar modificari aduse unei cladh.'1 

existente cu destinatie nerezidentiala, care determina cre~terea sau diminuarea valorii impozabile a clacpiT1i 
cu mai mult de 25%, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fi S<t\tl 
local 'in a carui raza teritoriala de competenta se afia cladirea, in termen de 30 de zile de la data modificaYi'i 
respective, ~i datoreaza impozitul pe cladiri determinat 'in noile conditii 'incepand cu data de I ianuarie~ 
anului urmator. 

in cazul desfiintarii unei cladiri, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la 
te 

organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, 'in termen de 30 de zile de · 
data demolarii sau distrugerii ~i 'inceteaza sa datoreze impozitul 'incepand cu data de 1 ianuarie a anulqi 
urmator, inclusiv 'in cazul cladirilor pentru care nus-a eliberat autorizatie de desfiintare. 
Al.(3) Daca incadrarea cladirii 'in functie de rangul localitatii ~i zona se modifica 'in cursul unui an sau i~ 
cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe cladiri, impozitul'._·H1~ 
calculeaza conform noii situatii 'incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. .m"ii 
Al.(4) In cazul cladirilor la care se constata diferente 'intre suprafetele 'inscrise 'in actele de proprieta ~..:,~i 
situatia reala rezultata din masuratorile executate 'in conditiile Legi i cadastrului ~i a publicitatii imobil~Wtf 
nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se_-4!:[ 
'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 i~ ~ 
impozitul e calculeaza conform noii situatii 'incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui 'in ca:1 
se inregistreaza lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru ~i publicitate imobiliara, ca anexa la declarat,w 
fiscala. , 

In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a 

acestuia se aplica urmatoarele reguli: 
t\ 

s' 
a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar, incepand cu data de I ianuarie a anului urmator cJ ·;~j 

in care a fost incheiat contractul ; ~~§' 
iwr; 

b) 'in cazul 'incetarii contractului de leasing, impozitul pe cladiri se datoreaza de locator, incep§!lg 
cu data de I ianuarie a anului urmator 'incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altbr 

1'5 
35 :1 

ll 

~ . ., ., 



ri 
documente similare care atesta intrarea bunului 1n posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de 

• 1 
leasing· ~ , ·I, 

c) atat locatorul , cat ~i locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local 1n a 
carui raza de competenta se afla cladirea, 1n termen de 30 de zile de la data finalizarii contractului d~ 

leasing sau a 1ncheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care ate$'ti 

intrarea bunului 7n posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing 1nsotita de o copi'~.' ~ 
acestor documente. \• j·• 

,·Y\.~ 
I• 

AL .(5) Taxa pe cladiri se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se constituie dreptul ·, e 
concesiune, 1nchiriere, administrare ori folosinta. In cazul contractelor care prevad perioade mai mici de url 
an, taxa se datoreaza proportional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiunb1 

1nchiriere, administrare ori folosinta. 1t•1 

Persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local 1n a car4i 
raza teritoriala de competenta se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei 1n care intra 10 
vigoare contractul prin care se acorda dreptul de concesiune, 1nchiriere, administrare ori folosinta, la care 
anexeaza o copie a acestui contract. 

1

.: 

In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, 'in temeiul unui contract de concesiun~ 
inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de o luna, titularul dreptulu\; d~ 
concesiune, 1nchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fi ~r,J 
local paAna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii 1n vigoare a contractului. •·1 • 

In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri , 'in temeiul unor contracte de concesim 1 

1nchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana de drept public 
I 

care transmite dreptul de concesiune, 'inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia sa depuna \.P. 
declaratie la organul fiscal local , pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare r;+ 
contrac~elor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte. ..i 

In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri 111 temeiul unui contract de concesiuner 
'inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de 
conces iune, 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 cladiri incep!nd 

d d 1 
. . l . ~ ,t;tl 

cu ata e 1anuane a anu uz urmator. :"I'~ 
in cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe cladiri datorate, persoana care datoreaza _.fug 

pe cladiri are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local 'in a carui raza teritoria la de competen_\a 
se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in cares-a 'inregistrat situatia respectiva. rl".;: 
Declararea cladirilor in scop fiscal nu este conditionata de 'inregistrarea acestor imobile la oficiile tj , 

cadastru ~i publicitate imobiliara. _; 
Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie ~i 'in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri S!fJ 

reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe cladiri. ' .,! 
Art.4 . Plata impozitului/ taxei pe cladiri 
(1) Jmpozitul 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 

contribuabili, pana la data de 3 l martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de 10%. ,:·: 
. . (3) lmpozit~l pe cladAiri: dato_rat aceluia~i buge\ local de catre contribuabili, de pana la 50-ft! ;j 
111clus1v, se plate~te 111tegral pana la pnmul termen de plata. ,_t) t~ 

(4) In cazul 'in care contribuabilul detine 'in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza acelern~1 
unitati administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) ~i (3) se refera la impozitul pe cladiri cumulat. 'i~; 

(5) In cazul contractelor de concesiune, 'inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la :~ 
perioada mai mare de un an , taxa pe cladiri se plate~te anual , 111 doua rate egale, pana la datele de 31 mart!u 

~i 30 septembrie, inclusiv . 
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In cazul contractelor de concesiune, 1nchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioad~· 
mai mari de o tuna, taxa pe cladiri se plate~te lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecariJ 
!uni din perioada de valabilitate a contractului de catre concesionar, locatar, titularul dreptului .de 
administrare au de folosinta. ·, r! 

In cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoanajuridica de drept pu$1i · 
care transmite dreptul de concesiune, 1nchiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe cladiri d \~4 
concesionari , locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta ~i o varsa lunar, pana la data de~§ 
inclusiv a lunii urmatoare fiecarei !uni din perioada de valabilitate a contractului. "i 

Art. 5 Scutiri . 
Al.(1) use datoreaza impozit /taxa pe cladiri pentru cladirile prevazute 111 att.456 alin.(1) lit.a)-y) din 
Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Al.(2) lmpozitul pe cladirile aflate tn proprietatea persoanelor fizice ~i juridice care sunt utilizate pentr 
prestarea de servicii turistice, pe o durata de eel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, 1n cursul unu ' 
an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica 1n anul fiscal urmator celui 1n care este 1ndeplini · 
aceasta conditie. 
Al (3) Se stabileste de catre consiliul local acordarea scutirii impozitului /taxei pe cladiri pentru: i/(, 
a)cladirile care potrivit legii ,sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee J;u 
case memoriale, altele decat cele prevazute la alin.(]) I it.x) ; "' ~~
b) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale ·

1
··1 

intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; . 
1 

cutirile de la plata impozitului /taxei pe cladiri, stabilita conform alin.(3) se aplica 1ncepand c\ 
data de J ianuarie a anului urmator celui 111 care per oana depune documente justificative. 

cutirea au 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): -1 

a) scutirea se acorda integral pentru cladirile aflate 111 proprietatea persoanelor mentionate la alin. (1) J,'t! 
r) , detinute 111 co mun cu sotul sau sotia. f n situatia 111 care o cota-parte din cladiri apartine unor te'rfl· 
scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de ace~ti terti; ,!, 

b) scutirea se acorda pentru 1ntreaga cladire de domiciliu detinuta 111 co112un cu sotul sau sotia pejtJ 
cladirile aflate 111 proprietatea persoanelor mentionate la alin. (1) lit. s) ~i t). In situatia 1n care o cota-paf_t~ 
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 1ncepand 
cu data de I a I uni i urmatoare celei tn care persoana depune documentele justificative. ~1 

Prin exceptie de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri, stabilita 
conform alin. (1) 1 it. t) 111 cazul persoanelor cu handicap temporar, care detin un certificat de handicag 
revizuibil , se acorda 1ncepand cu data emiterii noului certificat de handicap, cu conditia ca acesta sa aiba 
continuitate ~i sa fie depus la organul fiscal local 111 termen de 45 de zile. ( 

t 

,~:. 
'[\1: 

CAPITOLUL II 
.,~-•1- r . 

I' 
IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN 

' d\:.1 
)<. 

Art.6. Impozitul /taxa pe teren se stabile~te luand 1n calcul suprafata terenului , rangul localitatii 111 cat~ 

este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului ,conform 1ncadrarii facute de consiliul locaI.i 

- a) In cazul unui teren amplasat in intravilan 1nregistrat 1n registrul agricol la categoria de folosinia 
C • I . . l 

terenuri cu constructii, impozitul /taxa pe teren se stabileste prin inmulturea supra1.ete1 terenu ut, expnma~~ 

in hectare cu suma corespunzatoare conform anexei nr. 2, la prezenta hotarare. t2 
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-b) e stabile~te impozitul/taxa pe terenurile situate 1n intravilan la alta categorie de folosinta decat cik 
de terenuri cu constructii , prin inmultirea suprafetei exprimata in hectare cu suma corespunzatoare anexei 

nr. 3, la prezenta hotarare. -~ :4 
-c) e stabile~te impozitul/taxa pe terenurile amplasate 1n extravilan prevazuta in anexa nr. 4, la prezent 
hotarare. \ , 

-d)pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritorial ,l 

concesionate, 1nchiriate, date in administrare ori 1n folosinta, se stabile~te taxa pe teren care reprezin4 

sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de admini trare sau de folosinta, dupa caz' 

in conditiile similare impozitului pe teren . 
f. 

Art.7 .Declararea si datorarea impozitului si a taxei pe teren tU . ' ~ 
(1) lmpozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate terenufqfi 

data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 1~·ei 
(2) In cazul dobandirii unui teren in cursul anului , proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o n~{ii 

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

e t datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 3 I decembrie a anului 
fiscal anterior anului in care e 1nstraineaza. ~! 
(4) Daca incadrarea terenului in functie de rangul localitatii ~i zona se modifica in cursul unui an sau iri 
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 depun

1
~ fl 

noua declaratie de impunere la organul fiscal local 1n a carui raza teritoriala de competenta se afla teret)l J· 
'in termen de 30 de zile de la data modificarii folosintei , ~i datoreaza impozitul pe teren conform noii sit . \~i 
'inceeand cu data de I ianuarie a anului urmator. i i 
(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 corespun,] 
situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru. Datele rezultate din lucrarile de cadastru se inscriu ~ 
evidentele fiscale , in registrul agricol , precum ~i in cartea funciara , iar impozitul se calculeaza conform noij 
situati i incepand cu data de I ianuarie a anului urmator celui in care se inregistreaza la organul fiscal local 
lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala. ·e 
(7) In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se 

aplica urmatoarele reguli : 'l ~ 
a) impozitul pe teren se datoreaza de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator c~u11 

111 care a fost 1ncheiat contractul ; . . .;~~i 
b) in cazul in care contractul de leasing financiar inceteaza altfel decat pnn aJungerea la scaden ~a, 

impozitul pe teren se datoreaza de locator, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui 1n ca'.L,! 
terenul a fost predat locatorului prin 1ncheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a alto~ 
documente s imilare care atesta intrarea bunului in pose ia locatorului ca urmare a rezilierii contractului ~§ 
leasing; · J 

c) atat locatorul, cat ~i locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local Tn,·11 
carui raza de competenta se atla terenul, 1n termen de 30 de zile de la data finalizarii contractului de leasin& 
sau a 1ncheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrare~ 
bunului 111 posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insotita de o copie a acest9~ 

documente. ,., 
(8) In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren ,tn temeiul unui contract de concesi;,tr:1 r 
·,nchiriere administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de o luna, titularul dreptului \\cL 

' ' ' ,· l 1- 1 . ·-r, 
1fJ, 

38 



·1 I 

(; fJij 
~~ ! , t , ·de 

la organul fis¢fi l 
' •. , l '\ 

concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii 
local pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractul ui. 

A ? l 1 

(9) In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, rn temei ul unor contracte de concesiune1 

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 depuria 
o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 . inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare 
contractelor, la care se anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte . r, 

In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, rn temeiul unui contract de concesiune l 
rnchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de 
concesiune rnchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal 
local In termen de 30 de z il e de la data intrarii rn vigoare a contractului $i datoreaza taxa pe teren 'incepa,nd 
cu data de 1 ianuarie a anului urmator. it' ~ff 
(10) In cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datoreaza fux.~ 

pe teren are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local 1n a carui raza teritoriala de compet~1;fiI 
se afla terenul , pana la data de 25 a lunii urmatoare celei 1n care -a 1nregistrat situatia respectiva. ~! 

(11) Declararea terenurilor 1n scop fiscal nu este conditionata de 1nregistrarea acestor terenuri la oficiile qe 
cadastru $i publicitate imobiliara. '.H 

(12) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie $i 1n cazul persoanelor care beneficiaza d 
scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren. , l 
Art.8 Plata impozitului si a taxei pe teren 
( I) lmpozitul pe teren se plate$te anual, 1n doua rate egale, pana la datele de 31 martie $i 30 septembri~ 
inclusiv. ~t.~ 
(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului / taxei pe teren, datorat pentru 1ntregul an de catre contribuab.Bu 
pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%. ··J~~f 
(3) Impozitul pe teren, datorat acel ui a$i buget local de catre contribuabi li , persoane fizice $i juridice1, R4 
pana la 50 lei inclusiv, se plate$te integral pana la primul termen de plata. 1;;f~ 
(4) In cazul 1n care contribuabilul detine 111 proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleia$i uniFn 
administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) $i (3) se refera la impozitul pe teren cumulat. ··; 
(5) ln cazul contractelor de concesiune inchiriere administrare sau folos inta, care se refera la perioade mttj 
mari de o luna ,taxa pe teren se plateste lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei !uni di . 
perioada de valabil itate a contractului de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare j 
folosinta . 
(6) In cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna ,persoana juridica de drept publif 
care transmite dreptu l de conces iune ,inchiriere ,administrare sau folosinta colecteaza taxa pe teren de l? 
concesionari locatari, titularii dreptului de adm inistrare sau de folosinta si o varsa lunar ,pana la data de1fl~ 
inclusiv a lunii urmatoare fiecare i !uni din perioada de valabilitate a contractului. . ... ~ 
Art.9 Scutiri V • • V • V ~ • • • ~~l~ 1 
AI.(l) Nuse datoreaza 1mpoz1t /taxa pe teren pentru terenunle prevazute 111 art.464 ahn .(1) ltt.a)-z) din ~J 
Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. ·i\~ 
Al.(2) lmpozitu l pe terenurile aflate 1n proprietatea persoanelor fizice $i juridice care sunt utilizate pentr~ 
prestarea de servici i turistice, pe o durata de eel mult 180 de zile consecutive sau ~~mulate, 1n ~ursul ~~HJ 
an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica 1n anul fiscal urmator celu1 111 care este mdepl1111tt1 

aceasta cond itie. :.1 

CAPITOLUL III 
IMPOZITUL PE MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

., 
} -. :..,:) 
1t.1 

Art.10.- (l)Se stabi le$te impoz itul asupra mijloacelor de transport, care apartin contribuabililor perso,31.t ,,. ·t 
tizice $i juridice, pe anul 2023, conform anexei nr. 5, la prezenta hotarare. 

11{:~ 
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(2) Impozitul pe mijlocul de tran port se calculeaza 'in functie de capacitatea cilindrica a acestuid. 

,prin 'inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare prevazuta il1 

anexa 5 anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare . Ir 

(3)Cat priveste declararea si datorarea impozitului pe mijloacele de transport se respecta in totalitatJ 

prevederile art.47 1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

4) Cat priveste scutirile impozitului pe mijloacele de transport se respecta in totalitate prevederil~ 

art.469 alin .(1) lit.a)-p) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal . ,~r~ 
l1 f 

, \N 
' .. 

CAPITOLUL IV ~1 \ 

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR, AUTORIZATIILOR 

Art.11.-Se stabile~te taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor ~i autorizatilor, pe anul 2023, confor\
4 

anexei nr. 6, la prezenta hotarare. ·, 
I 

·c 

CAPITOLULV 
T AXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI 

PUBLICITATE /: 
Art.12. - ( I) e stabile~te taxa pentru folosirea mijloacelor de recl ama ~i publicitate, conform anexei nr. 7, 
la prezenta hotarare. 1 l·~ 

(2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza prin 'inmultirca 

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. , 
1 

CAPITOLUL VI :) 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE \ 
I ., 

Art.13. - (1) Se stabi le~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 ·1" 

prezenta hotarare, la suma incasata din vanzarea biletelor de intare si a abonamentelor. · .. !i 

CAPITOLUL VII 
ALTE TAXE LOCALE 

• I 

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

Art.16. - Anexele nr.1-9 fac parte integranta din prezenta hotarare. ,l 

Art.17. (I ) Irnpozitele ~i taxele locale se platesc anual 'in doua rate egale pana la 31 martie ~i 30 
fi . . .dq µ 

septembrie inclusiv. Pentru neplata la termenele enuntate, contribuabilii persoane 1zice ~' Jun 1c. , 

datoreaza majorari de 'intarziere stabi I ite potrivit reglementari !or legale 'in vigoare. . ,1 

(2) e acorda pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe cladiri , teren ~i impozitul Vi 
mijloace de transport datorat pentru 1ntregul an 2023 de catre persoanele fizice ~i persoanele juridice pa~~ 

la data de 3 1 martie 2023 o bonificatie de I 0% pentru debitele a caror suma este mai mare de 50 de le1 
ra 

inclusiv ; t~ 
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w ,, 
(3)Jmpozitul anual pc cladiri, teren ~i mij loace 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 termeH 
de plata. in cazul in care contribuabi lul detine in proprietate mai multe cladiri, teren, mij loace de transport, 
pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleia~i unita\i administrativ teritoriale, suma de 50 lei 
se refera la impozitul pe cladiri, teren ~i mijloace de transport cumulat al acestora. ' • 1,. 
Art.18(1) Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 0 I .0 I .2023 . --~· 

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari se abroga in totalitate HoUirarea Consiliului local 
Rebrisoara nr.81 din 27.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul localit£1l 
Rebrisoara , datorate de persoanele fizice si juridice pentru anul fiscal 2022 . ' 1 

Art.19(1) Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza primarul comun1i: 
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 cadru l Compartimentului buget -finante, impozite si taxe locale al Primariei comunei 
Rebrisoara. 
Art.20 Prczenta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Rebrisoara in ~ed inta ordinara ct! 

un num~r de _ voturi ,,pcntru", _ voturi ,,1mpotriv:'.\", _ voturi ,,abtineri", din numarul de -c~ 

consilieri prezcnti la ~edin\a. 
Art.21- Prczenta hotarare se va comunica cu : 
-lnstitutia Prefectului- j udetul Bistrita-Nasaud; 
-Primarul comunei Rebrisoara; 

Compartiment financiar-contabil, taxe si impozite; 
-Compartimentul urbanism, achizitii publice, licitatii; 
-Compartiment relatii cu publicul ; 

INITIATOR, 

PRIMAR, 

CLAPAU VIOREL 
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