
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASA.UD 
COMUNA REBRISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
NR. 77 /09.11.2022 

PROJECT 
HOTARARE 

privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din Comuna 
Rebri~oara, in anul 2023 

Consiliul Local al comunei Rebrisoara , judejul Bistrita-Nasaud, intrunit in ~edinta 
ordinara in data de ______ in prezenta a _ consilieri ; 
-avand in vedere; 

in conformitate cu: 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rebrisoara, cu privire la proiectul de hotarare, 1n 
calitate de initiator ; 
-Raportul de specialitate al domnei Taranu Raveca Adina, inspector asistent in cadrul 
compartimentului financiar -contabil ,impozite si taxe locale prin care se propune stabil irea taxelor 
speciale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Rebri$oara in anul 2023 ; 
-Avizul consultati al Comisiei pentru buget, finante, activitati economice, administrarea domeniului 
public si privat al comunei, amenajarea teritoriului, urbanism din cadrul Consiliului local Rebrisoara ; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, activitati social culturale, cu lte, 
activitati sportive, agrement, turism, servicii publice si comert din cadru l Consil iului local Rebrisoara; 
-Avizul consultativ 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; 
-Hotararea Consiliului Local al comunei Rebri~oara nr.25 din 30.04.2020 privind aprobarea 
Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta ~i radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea 
Tnregistrarii de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Rebri~oarajudetul Bistrita-Nasaud; 

In conformitate cu: 
-Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificiirile ulterioare; 
-Prevederile Titlului IX, Capitolul Vlll, art. 484, 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 Legii nr. 207/20.07.2015, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 'I 

Prevederile art.23 din Ordinul Ministerului Administratiei si lnternelor nr.1501 /2006 privind procedura 
1nmatricularii, inregistrarii ,radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a 
vehiculelor , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
-Prevederile art.37 alin .(l) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 



- prevederile art.18 alin.(2) din HG nr.123 /2002 cu modificarile si completarile ulterioare , pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/200 I privind liberul acces la informatiile 
de interes public ; 
-Prevederile Legii nr.24/2000 privind ormele 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 1n administratia publica; 

In temeiul prevederilor art.129 alin.(1) ; alin.(4) lit.c) ;art.139 alin (3) lit.c) si art.196 alin.(1 

lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 ,privind Codul administrativ , cu completarile 
ulterioare ; 

HOT A.RA.STE: 
Art.1 e stabile~te taxa speciala de eliberare a certificatului de atestare a edificarii constructiilor 'in 
conformitate cu autorizatia de construire eliberata potrivit art.37 alin.(1) din Legea nr.7/1996 a 
cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 
taxa pentru tnregistrarea vehiculelor din categoria mopede, ma~ini ~i utilaje autopropulsate utilizate 
Tn lucrari de constructii , agriciole, forestiere, tractoare care nu se supun Tnmatricularii precum si cele 
pentru care nu exista obligativitatea Tnmatricularii ale caror proprietari, persoane fizice sau juridice, au 
domiciliul , sediul sau re~edinta Tn comuna Rebri~oara, prevazuta in Anexa r.1 , care face parte 
integranta din prezenta hotarare ; 
Art.2 e stabile~te taxa speciala pentru identificarea si eliberarea unor documente create si gestionat i 
de primarie , precum si taxa de copiere a documentelor de interes public in conformitate cu prevederile 
art.18 alin.(2) din HG nr.123 /2002 cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in Anexa Nr.2 
, care face parte integranta din prezenta hotarare ; 
Art.3 Se aproba Regulamentul privind conditiile in care se pot institui taxele speciale stabilite de 
Consiliul local , conform Anexei nr.3 , care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.4 Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2023 . 
Art.5(1) Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza primarul comunei, 
compartimentului financiar-contabil ,impozite si taxe locale . 

(2)-Constatarea, urmarirea ~i incasarea impozitelor ~i taxelor speciale din prezenta hotarare se 
face de catre personalul din cadrul Compartimentului buget - finante , impozite si taxe locale al 
Primariei comunei Rebrisoara. 
Art.6 . La data intrarii Tn vigoare a prezentei hotarari , se abroga Tn totalitate Hotararea Consiliuluj 
Local Rebri~oaranr.82 /27 .12.2021 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice s1 
juridice din comuna Rebri~oara, Tn anul 2022. 
Art.7 Aducerea la cuno~tinta publica a prezentei hotarari se face prin afi~are la sediul Consiliului local 

Rebri~oara ~i se publica pe siteul instittiei www.primariarebrisoara .ro . 
Art.8 Prezenta hotarare a fast adoptata de Consiliul local al comunei Rebrisoara in ~edinta ordinara cu 

un numar de _ voturi ,,pentru", -- voturi ,,tmpotriva", -- voturi ,,abtineri", din numarul de 

consilieri prezenti la ~edinta. 

Art.9- Prezenta hotarare se va comunica cu : 

lnstitutia Prefectului- judetul Bistrita-Nasaud; 

-Primarul comunei Rebrisoara; 

Compa1timent financiar-contabil, taxe si impozite; 

-Compartimentul urbanism, achizitii publice, licitatii; 

INITIATOR, 



Anexa nr.1 
la Proiectul de hotarare nr.77/09.11.2022 

TAXE SPECIAL~. 

Pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii constructiilor in conformitate cu 
autorizatia de construire eliberata potrivit legii ,precum si a unei documentatii cadastrale 

potrivit art.37 alin.(1) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata ,cu 
·modificarile si completarile ulterioare, 

precum si taxa pentru inregistrarea mopedelor , tractoarelor 

Denumirea taxei Nivelurile aprobate 

pentru anul 2023 I 

! 

-Taxa pentru eliberarea unu1 certificat de atestare a edificarii 57 lei 

constructiilor la cererea cetatanilor 

-Taxa 1nregistrare mopede 29 lei 

-Taxa 'inregistrare tractoare agricole sau forestiere ( care nu se supun 100 lei 

'inmatricularii ) , a remorcilor si semiremorcilor destinate a fi tractate 

de tractoare agr icole sau forestiere ,vehicule destinate efectuari i de 

servicii ori lucrari , denumite ma~ini autopropulsate 



Anexa nr.2 . 
la Proiectul de hotarare nr.77/09.11.2022 · 

I 

T AXE SPECIAL.\ 

pentru identificarea si eliberarea unor documente create si gestionate de primarie ,precum si 
taxa de copiere a documentelor de interes public in conformitate cu prevederile art.18 alin.(2) 

din HG nr.123 /2002 cu modificarile si completarile ulterioare ,pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public 

Denumirea taxei Nivelurile aprobate 

pentru anul 2023 

-Taxa pentru identificarea documentelor so licitate ,eliberate initial 'in 22 lei / document 

original , solicitantilor 'in calitate de persoana 7ndreptatita 

_Taxa de copiere a documentelor de interes public 7n conformitate cu 1 lei /pagina A4 
prevederile art.18 alin.(2) din HG nr.123 /2002 cu modificarile si 
completaril e ulterioare , pentru aprobarea Normelor metodologice de 2 lei /pagina A3 
aplicare a Legii nr. 544/200 I privind liberul acces la informatiile de 
interes public 

f 
I 
I 

-I 

I 
I 



Anexa nr.3 
la Proiectul de hotarare nr.77/09.11.2022 1 

REGULAMENT 
Privind conditiile in care se instituie ~i se aplica taxele speciale stabilite de 

Consiliul local al comunei Rebri~oara 

' 

. ' 
CAP.I 

i 

In conform itate cu prevederile art.30 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice ! 
locale , cu modificarile si completarile ulterioare , pentru functionarea unor servicii locale create tn 
interesul persoanelor fizice si juridice , Consiliul Local al Comunei Rebri~oara a stabilit taxe speciale. 

Potrivit prevederilor art. 30 alin.(3) din legea nr.273 /2006 privind finantele publice locale , cu 
modificarile si completarile ulterioare , Consiliul local aproba regulamentul privind conditiile 1n care 
se pot institui taxe speciale . 
Conform Titlului IX capitolulVI art.484 din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si 

completarile ulterioare,, pentru fu nctionarea unor servici i publice locale create 1n interesul persoanelor 
fizice ~i juridice, precum ~i pentru promovarea turistica a localitatii , consiliile locale, judetene ~i 
Consiliu l General al Municipiului Bucure~ti, dupa caz, pot adopta taxe speciale. 

Domeniile 1n care consiliile locale, judetene ~i Consiliul General al Municipiului Bucure~ti., 
dupa caz, pot adopta taxe speciale pentru servici ile publice locale, precum ~i cuantumul acestora se ' 
stabilesc 1n conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu · 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

Taxele speciale se 'i'ncaseaza numai de la persoanele fizice ~i juridice care beneficiaza de 
serviciile oferite de institutia sau serviciul public de interes local , potrivit regulamentului de organizare 
~i functionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii , sa efectueze prestatii ce intra 
1n sfera de activitate a acestui tip de serviciu. " 

CAP .II. 

Art. I Compartimentul Financiar -contabilitate, lmpozite si taxe locale din cadrul Primariei Comunei 

Rebri~oara va 1ncasa si urmari taxele speciale stabi lite prin prin adoptarea Hotararii Consiliului Local , 
al comunei Rebri~oara nr.------- , astfel : c 

(l).Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii constructiilor 1n conformitate cu 
autorizatia de construire eliberata potrivit legii , precum si a unei documentatii cadastrale potrivit art.37 
alin .(1) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si 
completarile va fi prevazuta 1n anexa Nr.1 . 
(2). Taxa pentru Tnregistrarea vehiculelor din categoria mopede, ma~ini ~i utilaje autopropulsate 
utilizate Tn lucrari de constructii , agricole, forestiere, tractoare care nu se supun Tnmatricularii precum 
si cele pentru care nu exista obligativitatea Tnmatricularii ale caror proprietari, persoane fizice sau 
juridice, au domiciliul sediul sau re~edinta Tn comuna Rebri~oara, prevazuta 1n Anexa Nr.1 

Regula mentul pentru Tnregistrarea vehiculelor din categoria mopede, ma~ini ~i utilaje 
autopropulsate utilizate Tn lucrari de constructii , agricol e, forest iere, tractoare care nu se supun 
Tnmatricularii precum si cele pentru care nu exista obligativitatea Tnmatricularii ale caror proprietari, 



per oane fizice sau juridice, au domiciliul , sediul sau re~edinta Tn comuna Rebri~oara este prevazut Tn 
Anexa la Hotararea Consiliului Local al comunei Rebri oara nr.25 din 30.04.2020. 

Aceste taxe intra in bugetul local la capitolul alte impozite si taxe de la populatie, folosindu-se 
pentru procurarea formularelor, certificatelor, placutelor cu numarul de Tnregistrare. 

(3) .Taxa speciala pentru identificarea si eliberarea unor documente create si gestionate de primarie , 
precum si taxa de copiere a documentelor de interes public in conformitate cu prevederile art. 18 
alin .(2) din HG nr.123 /2002 cu modificarile si completarile ulterioare , va fi stabilita In anexa nr.2. 
Aceasta taxa va fi folosita pentru achizitionarea hartiei , a tonerului si a altor materiale specificice 
activitatii de copiere. 

Art.2 Sumele obtinute din Incasarea taxelor speciale prevazute In prezenta hotarare vor fi utilizate 
conform prevederilor legle care reglementeaza acest aspect. 

Art.3 Alin.(l)Taxele speciale se Incaseaza numai de la persoanele fizice sijuridice care se folosesc de 
serviciile publice locale pentru cares-au instituit taxele respective. 

Alin .(2) Taxele speciale se achita la caseria Primariei comunei Rebri~oara ,odata cu eliberarea 
documentului sau a serviciului solicitat de catre persoana fizica sau juridica. 

Alin.(3) Urmarirea si evidenta taxelor speciale se face de catre compartimentul financiar -
contabil , taxe si impozite locale din cadrul primariei comunei Rebri~oara . 




