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RoMArura
JUDETUL CARA$-SEVERIN

coMUNAOBRE|A
CONSILIUL tOCAt

H o rAnAnE
privind valorile impozabile, impozitele gi taxele locale, alte taxe asimilate acestora gi a

taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2OL7 in Comuna Obreja

AvAnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

art' 56, art' L20 alin. (1J, art LZ'J, alin. (1J Si (2) 9i art. 139 alin. [2) din Constitulia RomAniei,
republicatS;

art.4 9i art. 9 paragraful 3 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificatl prin Legea nr.!99/L997;

art. 7 alin. (2) din Legea nr.287 /2009 privind Codul civil, republicati, cu modificirile ulterioare;

art.20 gi 28 din Legea-cadru a descentralizdrii nr.t95/2006;
art 27, art. 36 alin. [1), alin. (2) lit. b) 9i alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administraliei publice
locale nr.2L5/2001-, republicat5, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

art.'S.alin. (1J lit. a) gi alin. (2),art.16 alin. (2),art.20 alin. (1) lit. b), art. 27,art 30 9i art. 76r alin.
[2) ;i (3) din Legea nr.273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificirile ;i completirile
ulterioare;

art. 1-, art. 2 alin. (1) lit. h), precum gi pe cele ale titlului IX din Legea nr.227 /2015 privind Codul
fiscal, cu completirile ulterioare;

Legii nr. LI7 /f999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificirile gi completirile
ulterioare;

Ordonanlei de urgenli a Guvernului nr. 80/201.3 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificirile gi completirile ulterioare;

art.344 din Legea nr.207 /20L5 privind Codul de procedurd fiscall;

Ordonanlei Guvernuluinr.2S/2008 privind registrul agricol, aprobati cu modificiri gi completiri
prin Legea nr.98/2009, cu modificirile gi completirile ulterioare;

art' L9 ;i art. 20 din 0rdonanla Guvernului nr. 7L/2002 privind organizarea gi funclionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public 9i privat de interes local, aprobati cu
modificiri 9i completiri prin Legea nr.3/2003, cu modificirile ulterioare;

art. 18 alin. [5) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor gi proteclia
persoanelor, republicati, cu completdrile ulterioare;

art. 25 lit. dJ din Legea nr. 481/2004 privind proteclia civilS, republicati, cu modificirile 9i
completirile ulterioare;



I art' L alin' [4) lit' I), art' 8 alin. [3J lit. j), art. 43 alin. (7) ;i art 44 alin. [2) lir _d) din Legeaserviciilor comunitare de utilititi publice-nr.57/2006, repuLlicatr, cu modificirile gi completirileulterioare;
I art' 5 alin' [z).lit' t],."*. 26 alin- t1]]rl tl gi c), alin. [3), alin. (5) 9i alin. [8) din Legea serviciului desalubrizare a locaritigilor nr. L}L / 2006,iepu-uticate;
I art' 10 lit' g) 9i art. 34 alin. tzl 9i t3) din Legea seMciului de iluminat public nr.230/2006;I art' L4lit' f) din Legeaserviciului de alimentare cu apl gi de canalizare nr. z4L/z0o6,republicati;I art' 5 din Legga cadastrului gi publicitifii imobiliare nr. T /1,996, republicati, cu modificirile sicompletirile ulterioare; ' -- - -' -YrEv'vg..' vu urvqrrrLcr'

I art' 6lit' b) din Ordonanfa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor siserviciilor de piafi, republicati, cu modificiril gi completirile ulterioare;
' art' 2 !a Guvernului nr. 13/200L privind infiinlare4 organizarea ;i funclionareaservic pentru cadastru gi agriculturi, aprobati cu modificlri gi completiri prinLegea

r art' L4 din ordonanla Guvernului nr.27/2002 privind gospodirirea localitililor urbane gi rurale,aprobati cu modificiri gi compretrri prin Legea nr. sts/zobz;

u perioada 20
le, ministrului
pregedintelui

a nr. 3SL/2001 privind aprobarea planului de
IV-a Releaua de loc ficdrile gi
ale Legii nr. Z/Lg ganizarea
cirile gi completirile ritoare lacomponenfa unitifilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea localitlgilor la nivelul comuneiObreja este urmitoarea:

Rangul IV

a) Pentru terenurile aflate in intravilanul localitifii se delim iteazddoar zona A
b) Pentru terenurile aflate in extravilanul localitilii se delim iteazddoar zona A

IuAnd act de:

aJ Expunerea de ihotive a primarului comunei Obreja;
b) Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate alprimarului comunei Obreja;

C) Avizul comisiei de specialitate pentru activitili economico-financiare,
agriculturi,amenajarea teritoriului gi urbanism protecfia mediului gi turism a ConsiliuluiLocal al Comunei Obreja;

considerare unul dintre scopurile asiguririi locale care are la bazddreptu e gi.si perceapd impozite gi taxe locale,"pe fon irii de resurse financiarepentru activit5!ilor stabilite in competenga acestor au

finand seama realizarea veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul2oL7 in scopul asigur tuielilor publice locale, pe de o partelprecum gi de condigiilelocale specifice zonei,



- in temeiul prevederilor art. 45 alin. (11 9i alin. (2) lit. c) 9i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administraliei publice locale nr. 2L5/2001, iepubliiatS, cu modificirile 9i iompletdrile
ulterioare,

consiliul Local aI comunei obreia adopti prezenta hotirare:

Art. 1. (1) Impozitele gi taxele locale, precum gi taxele speciale, pentru anulZ1LT,se stabilesc
potrivit prezentei hotirAri.

[2) Tabloul cuprinzAnd cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor gi taxelor locale, taxele
speciale gi amenzile care se stabilesc, se actualizeazi sau se ajusteazi, dupi caz, d,e citre Consiliul
Local al Comunei Obreja sunt previzute in Anexa nr. 1 gi Anexa nr.2 cari fac parte integranti din
prezenta hotirAre.

Art.2- (1J Impozitul pe clidiri, impozitul pe teren gi impozitul pe mijloacele de transport sunt
creanfe fiscale anuale, care se plitesc in doui rate egale, pdnii ta df martie, resp-ectiv 30
septembrie inclusiv.

(2) Tura pe clddiri gi taxa pe teren se datorea zi pe perioada valabilitilii contractului prin care se
constituie dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinfi, gi se plitegte lunar, p6ni la
data de 25 ale lunii urmitoare fiecirei luni din perioada de vata-bilitate a contractului.
(3) Pentru neplata la termenele enunlate la alin. [1) li [2), contribuabilii datoreazd majoriri de
intArziere de lo/o, pentru fiecare lund sau fracfiune de lund, incepAnd cu ziua imediat urmitoare
termenului de scadente ti pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Art. 3. Impozitul anual pe clidiri, teren gi mijloace de transport, datorat bugetului local de
citre contribuabilii persoane fizice gi/sau juridice, in cuantum de pdni la 50 de lei inclusiu fiecare,
se plitegte integral pAnd la primul termen de plati.

. 'Art. 4. Bonificatia previzuti la art. 462 alin. (2), art.467 alin. (2), art.4T2 alin. (Z) din Legea
nr. 227 /2015 privind Codul fiscal, se stabilegte pentru contribuabilii persoane fizicl, dupd cum
urmeazi:

' in cazul impozitului pe clidiri,laL}o/o;
. in cazul impozitului pe teren, laL}'o/o;

. in cazul impozitului pe mijloacele de transpor! lal0o/o.

Art' 5. Bonificatia previzuti la art. 462 alin. (2), art.467 alin. (Z), art.47Z alin. (Z) din Legea
nr' 227 /2015 privind Cgdul fiscal, se stabilegte, pentru contribuabilii persoane juridiiel dupi cum
urmeazd:

. in cazul impozitului pe clddiri,laL}o/o;

. in cazul impozitului pe teren, la L\o/o;

. in cazul impozitului pe mijloacele de transpor! laL}o/o.
r pentru persoane ftzice,la Llo/o

I pentru persoane juridice, la I0o/o

Art' 6. HotirArea intri in vigoare de la 1 ianuarie 20t7 gieste aplicabili in anul fiscal Z1LT.
Art 7. Aducerea la indeplinire a prezentei hotirAri se asiguri de citre primarul comunei

Obreja, prin aparatul siu de specialitate.

Art. 8. Prezenta hotdrAre se comunic5, prin intermediul secretarului comunei Obreja in
termenul previzut de lege,

3



€

Primarului comunei Obreja

Instituliei Prefectului Carag-Severin

Direcliei Generale a Finanlelor Carag-Severi

Contabilului Primiriei Obreja

Compartimentului taxe gi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei 0breja

- CetSlenilor Comunei Obreja prin afigarea la sediul Primiriei, in spagiul accesibil
publicului,

- se va publica pe site-ul Primiriei Obreja

Pregedinte de gedinfi Contrasemneazd.

Secretar Comuna Obreia

AR$OVAN TEODOR

Data:28.11.20L6


