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ANEXA NR. 1 

La Hotărârea Consiliului local Rebra, nr. 23 din 30.12.2020 

IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI - VALORILE IMPOZABILE 

pe metru pătrat pe suprafață construită, desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice  

pe anul 2021. 

(1) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât 

de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 

locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare 

impozitului pe clădiri. 

(2) Pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă, aflate în proprietatea pesoanelor fizice, impozitul pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1 %. 

(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite 

desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, 

exprimată în lei / m2 din tabelul următor: 

Art. 457. alin (2). 

 

Tipul clădirii 

 

Valoarea impozabilă 

- lei/mp/an - 

Cu instalații de apă 

canalizare, electrice, 

încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă 

canalizare, electrice, 

încălzire 

0 1 2 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereții 

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 

materiale rezultate în urma unui tratament termic și 

/ sau chimic. 

1100 660 

B. Clădire cu pereți exteriori din lemn din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din 

orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

și / sau chimic. 

330 220 

C. Clădire – anexă cu cadre din beton armat sau cu 

pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 

materiale rezultate în urma unui tratament termic și 

220 193 
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/ sau chimic. 

D. Clădire cu pereți exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 

orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

și / sau chimic. 

136 81 

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași 

adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și / sau 

la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre 

tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D. 

75 % din suma care 

s-ar aplica clădirii 

75 % din suma care 

s-ar aplica clădiri 

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași 

adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și / 

sau la mansardă utilizate în alte scopuri decât cel de 

locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la lit. A-D. 

50 % din suma care 

s-ar aplica clădirii 

50 % din suma care 

s-ar aplica clădiri 

(4) În cazul unei clădiri care are pereții exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii 

impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la pct. (3) valoarea impozabilă cea mai mare 

corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 

(5) Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor tuturor 

nivelurilor clădirii, inclusiv balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, 

exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință ale scărilor și teraselor neacoperite. 

(6) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, 

atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a 

clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 

(7) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este 

amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform pct. (2) cu coeficientul de corecție 

corespunzător. 
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COEFICIENȚI 

de corecție la valoarea impozabilă a clădirii 

Art. 457. alin (2). 

 

Zona în cadrul localității 

 

Rangul localității 

IV 

A 1,10 

(8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinate în urma aplicării prevederilor punctelor (1) – (7) se 

reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează: 

a) cu 50 %  pentru clădirea care are o vechime de peste 100 ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 

referință; 

b) cu 30 % % pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 ani și 100 ani inclusiv, la data de 1 

ianuarie a anului fiscal de referință; 

c) cu 10 % pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 

1 ianuarie a anului fiscal de referință; 

(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, 

anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată 

recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde 

obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei 

fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, 

modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru 

menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile 

construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii 

arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la 

terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea 

acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor. 

(1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate 

clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să 

depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în 

termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor. 

(3) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează: 
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a) Pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizația de 

construire, data întocmirii procesului verbal de recepție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data 

terminării efective a lucrărilor; 

b) Pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire, data din 

aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului verbal de recepție în termenul prevăzut de lege; 

c) Pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în 

autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în 

condițiile legii, la data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care 

are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș. Procesul-verbal de 

recepție se întocmește la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire, 

consemnându-se stadiul lucrărilor, precum și suprafața construită desfășurată în raport cu care se 

stabilește impozitul pe clădiri. 

(4) Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților 

administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate 

aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire. 

(5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, 

impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 

decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

(6) În cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri 

existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, precum și în cazul reevaluării unei 

clădiri, care determină creșterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligația să depună o 

nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află 

clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective și datorează impozitul pe clădiri 

determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(7) În cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de 

impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 

30 de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de 

desființare. 

(8) Dacă încadrarea clădirii în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în 

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

calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(9) În cazul clădirilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și 

situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii cadastrului și a publicității 

imobiliare nr. 7 / 1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea 

sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de 

cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, 

precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca 

anexă la declarația fiscală. 
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(10) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 

acestuia se aplică următoarele reguli: 

a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui 

în care a fost încheiat contractul; 

b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu 

data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor 

documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii 

contractului de leasing; 

c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a 

cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de 

leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care 

atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de 

o copie a acestor documente. 

(11) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, 

titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei 

declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a 

contractului. 

(12) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, 

persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă 

are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii 

următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor 

contracte. 

(13) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care 

datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază 

teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a 

înregistrat situaţia respectivă. 

(14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile 

de cadastru şi publicitate imobiliară. 

(15) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de 

scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri. 
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ANEXA NR. 2 

La Hotărârea Consiliului local Rebra, nr. 23 din 30.12.2020 

IMPOZITUL / TAXA 

pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri 

cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în 

hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

Art. 465. alin (2). 

 

Zona în cadrul localității 

 

Nivelurile impozabile,  pe ranguri de localități pentru 

anul 2021 

- lei / ha - 

IV 

A 1045 
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ANEXA NR. 3 
La Hotărârea Consiliului local Rebra, nr. 23 din 30.12.2020 

IMPOZITUL / TAXA 
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă 
decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos iar acest 
rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la .Art. 465. alin (5) și 
prevăzut în următorul tabel. 

 Categoria de folosință ZONA A 
(lei/ha) 

1 Teren arabil 31 
2 Pășune 24 
3 Fâneață 24 
4 Vie 51 
5 Livadă 59 
6 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 31 
7 Teren cu ape 18 
8 Drumuri și căi ferate 0 
9 Teren neporoductiv 0 

Notă: 
Ca excepţie de la prevederile  art.465 alin. (3) - (5) din Codul Fiscal în cazul contribuabililor persoane 
juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform 
prevederilor art.465 alin. (7) din Codul Fiscal  numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii 
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din 
desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 
 
 
 
 

COEFICIENȚI 
de corecție la stabilirea impozitului / taxa pe teren. 

Art. 465 alin. (5) 

Rangul localității Coeficient de corecție 
IV 1,10 

 
 

 

 



                                                                                                            
                                                                                                           

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 

CONSILIUL LOCAL 

ANEXA NR. 4 

La Hotărârea Consiliului local Rebra, nr. 23 din 30.12.2020 

IMPOZITUL / TAXA* 
pe terenurile amplasate în extravilan 
Art. 465. alin (7). 

Nr. 

crt. 

Categoria de folosință Nivelul pentru 

anul 2021 

Zona A 

1. Teren în construcții 34 

2. Teren arabil 55 

3. Pășune 31 

4. Fânețe 31 

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 61 

5.1 Vie până la intrare pe rod X 

6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 59 

6.1 Livadă până la intrare pe rod X 

7. Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui 
prevăzut la crt 7.1 

19 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de 
protecție 

X 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 8 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 38 

9. Drumuri și căi ferate X 

10. Teren neproductiv X 

Notă: În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul / taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea 
suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus, 
înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut în tabelul de mai jos. 
Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de 
proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază 
de documente, anexate la declarația făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în 
lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. 
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COEFICIENȚI 

de corecție la valoarea impozabilă a clădirii 

Art. 457. alin (6). 

 

Zona în cadrul localității 

 

Rangul localității 

IV 

A 1,10 

Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren 

(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate 

terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

(2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o 

nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află 

terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data 

de 1 ianuarie a anului următor. 

(3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, 

impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 

decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

(4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau 

în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul 

se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(5) În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să 

depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă 

se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe 

teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(6) În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate 

şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere 

suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din 

lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, 

iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui 

în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală. 

(7) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 

acestuia se aplică următoarele reguli: 
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a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui 

în care a fost încheiat contractul; 

b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, 

impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 

care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului 

sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a 

rezilierii contractului de leasing; 

c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a 

cărui rază de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de 

leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care 

atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de 

o copie a acestor documente. 

 (8) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, 

titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei 

declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a 

contractului. 

(9) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, 

persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă 

are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii 

următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor 

contracte. 

 (10) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care 

datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază 

teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a 

înregistrat situaţia respectivă. 

(11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri la 

oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 

(12) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de 

scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren. 
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ANEXA NR. 5 

La Hotărârea Consiliului local Rebra, nr. 23 din 30.12.2020 

IMPOZITUL PE MIJLOCUL DE TRANSPORT PE ANUL 2021 

Art. 470 alin (2). 

Nr. 

crt. 

Mijlocul de transport cu tracțiune mecanică - lei / 200 cmc, sau 

fracțiune din acesta - 

Vehicule înmatriculate 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv 

11 

2 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de peste 1.600 cm3 

11 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3 

inclusiv 

21 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3 

inclusiv 

79 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3 

inclusiv 

159 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3601 cm3 320 

7 Autobuze, autocare, microbuze 27 

8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 

33 

9 Tractoare înmatriculate 21 

Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică Lei/200 cm3 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică ‹ 4.800 cm3 6   lei 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică › 4.800 cm3 8   lei 
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2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 165  lei/an 

(3)În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii 

consiliului local. 

(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 

motocicletele respective. 

 

Art. 470. alin (5). Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 

12 tone 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 

admisă  

Impozitul 

(în lei/an)  

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute  

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare  

I  două axe 

  1  Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 

tone 

0  157 

  2  Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 

tone 

157 434 

  3  Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 

tone 

434 610 

  4  Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 

tone 

610 1382 

  5  Masa de cel puţin 18 tone 610 1382 

II  3 axe 

  1  Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 

tone 

157 274 

  2  Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 

tone 

274 560 

  3  Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 

tone 

560 728 

  4  Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 

tone 

728 1122 
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  5  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 

tone 

1122 1742 

  6  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 

tone 

1122 1742 

  7  Masa de cel puţin 26 tone 1122 1742 

III  4 axe 

  1  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 

tone 

728 737 

  2  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 

tone 

728 1151 

  3  Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 

tone 

1151 1827 

  4  Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 

tone 

1827 2710 

  5  Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 

tone 

1827           2710 

  6  Masa de cel puţin 32 tone 1827           2710 

     

Art. 470. alin (6). Combinații de autovehicule un autovehicul articulat sau un tren rutier, de transport 

marfă cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Impozitul în lei/an 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 

admisă  

Impozitul 

(în lei/an)  

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute  

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare  

I  2+1 axe 

  1  Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 

tone 

0  0  

  2  Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 

tone 

0  0  

  3  Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 

tone 

0  71 

  4  Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 71 162 
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tone 

  5  Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 

tone 

162 379 

  6  Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 

tone 

370 490 

  7  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 

tone 

490 882 

  8  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 

tone 

882 1550 

  9  Masa de cel puţin 28 tone 882 1550 

II  2+2 axe 

  1  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 

tone 

152 354 

  2  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 

tone 

354 581 

  3  Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 

tone 

581 852 

  4  Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 

tone 

852 1030 

  5  Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 

tone 

1030 1691 

  6  Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 

tone 

1691 2346 

  7  Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 

tone 

2346 3563 

  8  Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 

tone 

2346           3433 

  9  Masa de cel puţin 38 tone 2260           3433 

III  2+3 axe 

  1  Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 

tone 

1867 2599 

  2  Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 

tone 

2599 3523 

  3  Masa de cel puţin 40 tone 2599 3403 

IV  3+2 axe 

  1  Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 

tone 

1650 2291 
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  2  Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 

tone 

2291 3169 

  3  Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 

tone 

3169 4688 

  4  Masa de cel puţin 44 tone 3169 4688 

V  3+3 axe 

  1  Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 

tone 

939 1136 

  2  Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 

tone 

1136 1697 

  3  Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 

tone 

1697 2698 

  4  Masa de cel puţin 44 tone 1697 2698 

 

Art. 470. alin (7). Remorci, semiremorci sau rulote 

Masa totală maximă autorizată Impozit 

- lei - 

a) Până la 1 tonă inclusiv 11 

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38 

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 58 

d) Peste 5 tone 70 

Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport 

(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine 

dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data 

de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

 (2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o 

declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau 

punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe 

mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau 

înregistrării mijlocului de transport. 

(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia 

are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are 

domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi datorează impozit pe mijloacele de transport 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România. 
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 (4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o 

declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau 

punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze 

impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, 

inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia 

depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază 

teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la 

modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga 

durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 

a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia 

încetează contractul de leasing financiar; 

b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de 

competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-

verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în 

posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente; 

c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei 

fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de 

predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia 

locatorului, însoţită de o copie a acestor documente. 

(7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de 

scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport. 
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Anexa NR. 6 

La Hotărârea Consiliului local Rebra, nr. 23 din 30.12.2020 

T A X Ă 

Pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizaților 

Felul certificatului, avizului și autorizației eliberate Taxa pentru anul 2021 – 

lei - 

Art. 474 alin (1) Taxa pentru eliberare certificat de urbanism, în mediul rural 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism  

a) Până la 150 mp inclusiv 6 

b) Între 151 și 250 mp inclusiv 6 

c) Între 251 și 500 mp inclusiv 7 

d) Între 501 și 750 mp inclusiv 9 

e) Între 751 și 1.000 mp inclusiv 11 

f) Peste 1.000 mp 8 + 0,01 lei / mp pentru 

fiecare mp care 

depășește 1.000 mp 

Art. 474 alin. (3) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism 30 % din cuantumul taxei 

sau a autorizației inițiale 

Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 19 lei 

Art. 474 alin. (5) Taxa pentru autorizația de construire pentru o clădire 

rezidențială sau clădire anexă 

0,5 % din valoarea 

autorizată 

Art. 474 alin. (6) Taxa pentru autorizația de construire pentru alte construcții 

decât cele menționate la alin. (5) 

1 % din valoarea 

autorizată inclusiv 

valoarea instalațiilor 

Art. 474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire Este egală cu 30 % din 

cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului 

sau a autorizației inițiale 

Art. 474 alin. (9) Taxa pentru eliberarea  autorizației de desființare a unei Este egală cu 0,1 % din 
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construcții totală sau partială valoarea impozabilă 

Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea  autorizației de foraje sau exacavări,. 

În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, 

contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau 

excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă 

anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte 

suprafaţa efectiv afectată. 

19 lei / mp 

Art. 474 alin. (12) Autorizarea de lucrări pentru orgnizarea de șantier care nu 

sunt incluse în altă autorizare de construire 

3 % din valoarea 

autorizată 

Art. 474 alin. (13) Autorizarea de amenajare de tabere de corturi căsuțe, rulote 

sau campinguri 

2 % din valoarea 

autorizată 

Art. 474 alin. (14) Taxa pentru eliberarea autorizării amplasării de chioșcuri, 

containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, 

firme și reclame situate pe căile și în spații publice 

10 lei pentru fiecare mp 

de suprafață ocupată de 

construcție 

Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea autorizației de racorduri și 

branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, energie electrică, telefonie 

și televiziune prin cablu. 

23 lei pentru fiecare 

racord 

Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 

stradală și adresă 

12  lei 

Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 23  lei 

Art. 475 alin. (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător 66  lei 

Art. 475 alin. (3) Taxa pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizației privind 

desfășurarea activității de alimentație publică: 

a) pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv; 

b) pentru o suprafață mai mare de 500 m2 

 

550 lei 

 

1100 lei 

Nota 

7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6)  de lart 474 stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor 

de construcţie se aplică următoarele reguli: 

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care 

solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia; 
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b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică 

decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457; 

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la 

data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o 

declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale; 

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea 

lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are 

obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă 

de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie 

rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 
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ANEXA NR. 7 

La Hotărârea Consiliului local Rebra, nr. 23 din 30.12.2020 

T A X Ă 

pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate 

Art. 477 alin. (5) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate Cota taxei 2 % la valoarea 

serviciilor de reclamă și 

publicitate 

Art. 478 alin. (2) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate Lei / mp sau fracțiune de lei / 

mp 

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoane derulează o 

activitate economică 

36  lei 

b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă 

și publicitate 

26  lei 
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ANEXA NR. 8 

La Hotărârea Consiliului local Rebra, nr. 23 

 din 30.12.2020 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2) Manifestarea artistică sau activitatea distractivă Impozitul pentru anul 2021 

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, 

operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 

prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 

competiție sportivă internă sau internațională; 

2 % din suma încasată din 

vânzarea biletelor de intrare și 

a abonamentelor 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. 

a) 

3 % din suma încasată din 

vânzarea biletelor de intrare și 

a abonamentelor 

 

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au 

obligaţia de: 

a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul; 

b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi 

în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente; 

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc 

tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente; 

d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 

e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, 

documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole; 

f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul 

biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de 

Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 

contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului. 
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ANEXA NR.9 

La Hotărârea Consiliului local Rebra, nr. 23 din 30.12.2020 

 

ALTE  TAXE  LOCALE 

 

Denumirea taxei Nivelurile  in lei 

pentru anul 2021 

1.Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ 662 lei 

2.Taxa pentru autorizarea  activităţilor comerciale in comună:  

a)Taxa certificat de funcţionare şi viză pentru anul în curs 111  lei 

b)Taxa viză anuală 55  lei/an 
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ANEXA Nr. 10 

La Hotărârea Consiliului local Rebra, nr. 23 din 30.12.2020 

 

SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 alin. (2) lit. a) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 de lei la 

279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amenda de la 279 de lei le 696 lei. 

Art. 493 alin. (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea evidența și 

gestionarea, după caz a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se 

sancționează cu amendă de la 325 de lei la 1.578 lei. 

Art . 493 alin .41) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. 

(12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.  

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

Art. 493 alin. (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevazute la al. (3) și 

(4) se majorează cu 300 % respectiv; 

Contravenția prevazută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei iar cele de la lit. 

b) cu o amendă de la 1.116 la 2.784 lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tiparirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz a 

abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

de la 1.300 lei la 6.312 lei. 
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La Hotărârea Consiliului local Rebra, nr. 23 din 30.12.2020 

T A X E  S P E C I A L E  

Nr  

crt 

Denumirea taxei Cuantumurile in lei  

aprobate pentru anul fiscal 2021 

1 Taxa de oficiere casatorii zile nelucrătoare 200 lei 

2 Eliberarea multiplicare xerox 1 lei/fila 

3  

Inchiriere si folosirea ocazionala a 

Caminului cultural din localitatea Rebra 

Nota:nu se percepe taxa pentru pomana 

inmormantarii 

a — 1000 lei/manifestare — pentru nunti 

 

 
b — 300 lei/manifestare — pentru baluri, 

mese, comune ( logodne, boteze, zile 

onomastice, pensionare) pentru joc 

țărănesc si discoteca 

 
c —200 lei/ manifestare — pentru parastase 

   4  Inchiriere  foaier Caminul cultural 1 0 0   -   manifestare — pentru baluri, mese, 

comune ( logodne, boteze, zile 

onomastice, pensionare) pentru joc 

țărănesc si discoteca 

   5 T  A   X  Ă       D E    S   A   L  U   B   R  I  Z  A   R  E 

Denumirea activității 
TARIFE 

DESCRIERE 
TARIFE  

FĂRĂTVA 

Colectare,transport și transfer al deșeurilor 
municipal,inclusive deșeuri toxice periculoase din 
deșeuri menajere cu excepția  celor cu regim 

special 

Mediul  
RURAL 

Tarif 2 
Persoane 
fizice  

 

 
 
 

6,50 lei/ 

pers./lună 

  
        ---- 
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NOTA:  
- închirierea sălilor Căminului cultural se face ca urmare a cererii adresate 

conducerii primăriei,  care se va fi aprobată numai după ce  s- a plătit taxa de închiriere, 

dovedită prin chitanța eliberată de casieria primăriei, precum și a garanției. 

- la inchirierea Caminului cultural pentu organizare de nunți sau alte evenimente, se 
va percepe o garantie in cuantum de 500 lei care se va restitui locatarului, in cazul in 
care nu exista pagube materiale sau lipsuri in gestiunea preluata. 

- sunt scutite de plata taxei de Inchiriere: spectacole si concursuri, manifestarii de orice 
fel organizate de scolile generale din comuna, activitatiile politice, adunarile cetatenesti precum si 
ale evenimentelor  tinerilor care au activat cel putin 2 ani la Ansamblul ”Doina Rebrei”, scutirea 
acestora din urmă se face cu confirmarea domnului Călini Vasile , conducătorul ansamblului. 

- inchirierea localurilor caminelor culturale se face la cerere, cu plata taxei anticipate, pe baza de  
contract de închiriere, intocmit anterior predarii acestuia. 
- predarea localurilor catre chiriasi se face cu o zi inainte de eveniment, pe baza de 

proces-verbal de predare primire; 
- predarea localului inchiriat se face in cel mutt 4 zile de la data evenimentului. 
- chiriasul este obligat a preda localul inchiriat in perfecta stare de curatenie atat in 

interior cat si in exteriorul acestuia, in caz contrar se va retine 50% din garantia depusa. 
- folosirea veselei si a celorlalte bunuri(mese si scaune, aparate) din dotarea căminului 

cultural este gratuita 
- este interzis a se Inchiria mobilierul nou si alte bunuri, vesela si aparatele din dotare 

in afara Caminului cultural Rebra. 
- in cazul producerii de disturgeri ori a lipsei unor bunurile inchiriate,  paguba produsă ,se 

va  recupera din suma  constituită ca garantie. 
-Sunt scutite de taxa de salubizare persoanele fizice care  locuiesc în zone izolate, unde 

nu există posibilitatea colectării deșeurilor, precum și a persoanelor care dovedesc că nu locuiesc  
mai mult de 3 luni  în localitate.  
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ANEXA Nr. 12  

La Hotărârea Consiliului local Rebra, nr. 23  din 30.12.2020 

      REGULAMENT 

privind condițiile in care se pot institui taxele speciale stabilite  de Consiliul local 

REBRA 
 

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare pentru funcționarea unor servicii publice locale create in 
interesul persoanelor fizice si juridice, Consiliul local a stabilit o serie de taxe 
speciale. 

Potrivit art.30 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul local al 
comunei REBRA aproba Regulamentul privind condițiile in care se pot institui 
taxele speciale, care sunt stabilite după cum urmează: 

1. taxe pentru oficiere căsătorii in  zilele nelucrătoare; 
2.Eliberarea multiplicare xerox 
3.Taxe pentru folosirea si organizarea in sălile Căminului cultural a 

unor manifestări sau activități culturale; 
4. Taxă de salubrizare 

Taxele prevăzute Ia punctul 1-2 se vor utiliza pentru recuperarea 
cheltuielilor ocazionate de întreținerea aparaturii si recuperarea 
costurilor achiziționării de materiale necesare prestării serviciilor precum 
si pentru dotarea cu aparatura si materiale in vederea unei bune 
funcționalități a serviciilor. 

Taxele prevăzute Ia punctul 3 și 4 , se vor utiliza pentru recuperarea 
cheltuielilor ocazionate de manifestări sau activități organizate in sălile din 
incinta căminului cultural, lemne, energie electric apa, precum si pentru 
întreținerea utilităților si aparaturii aferente precum si pentru dotarea cu 
aparatură și materiale si utilități in vederea bunei desfășurări a manifestărilor 
sau activităților . 

Taxele prevăzute  la punctul 5, sunt cele  prevăzute și aprobate prin  
Hotărârea Consiliului Local Rebra nr. 34 din 29.11.2018,privind atribuirea 
Contractului  „Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare 
respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor 
municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul 
Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud” către 
operatorul declarat câștigător al licitatiei publice, conform Raportului procedurii 
nr. 1006 din 18.10.2019 , și   se vor utiliza pentru plata activității de salubrizare 
. 

Dispoziții comune 
Taxele speciale constitute venituri cu destinație specială se încasează 

in conturi distincte, deschise in afara bugetului local, fiind utilizate 
numai in scopurile pentru care au fost înființate, iar contul de execuție al 
acestora se aprobă distinct de consiliul local. 
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Încasarea acestor taxe se face prin casieria Primăriei comunei Rebra, 
iar urmărirea si evidenta serviciilor, activităților pentru care se percep taxele 
speciale se va face de care compartimentul contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Rebra . 
 
 
 


