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coMUNAOBREA
CONSItIUt tOCAt

u o rAnAnr
privind valorile impozabile, impozitete 9i taxele locale, alte taxe asimilate acestora si a

taxelor locale speciale pentru anul fiscar zoLT in comuna obreia 
-- -- - - '- -

Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
art 56, art. L20 alin. [1J, art.
republicati;

L27 alin. (1) Ei (2J ;i art. L39 arin. (zJ din constitulia Romaniei,

' art' 4 9i art' 9 paragraful 3 din carta europeani a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la 15octombrie 1985, ratificati prin Legea nr.I99/L997;
r art' 7 alin' (2) din Legea nr.287 /2009 privind Codul civil, republicatl, cu modificirile ulterioare;r art. 20 si28 din Legea-cadru a descentralizirii nr. r9s/2006;
' art' 27 ' art' 36 {t-o [1), alin. (2) lit. b) 9i alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administraliei publicelocale nt.2L5/2001, republicati, curnodiR.erit'gi completirile ulterioaie;
r art' 5 alin. (1) lit' aJ gi alin. (2), art L6 alin. (2), art 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art 30 gi art. 76r alin.-(2) 

ii [3) din Legea nr' zzi/1'006 privind dnanlele publicelocale, cu modificirile gi completirileulterioare;

r art' 1, art' 2 alin. 
!1J 

lit..h), precum gi pe cele ale titlului IX din Legea nr. zz7 /2015 privind Codulfiscal, cu completirile ulter.ioare;:,

' Legii nr' 1r7/L999 privinil. taxele extrajudiciare de timbru, cu modificirile gi completirileulterioare;

' ordonanlei de urgenli a Guvernului nr. 8o/20L3 privind taxele judiciare de timbru, cumodificirile gi completirile ulterioare;

art 344 din Legea nr. z07 /2015 privind codul de proceduri fiscali;
ordonanlei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobati cu modificiri gi completiriprin Legea nr.98/2009, cu modificirile gi completirile"ulterioare;
art. 19 gi art. 20 din
serviciilor publice de 

77/2002 privind organizarea gi funclionarea

modinciri ii compreti J;1[:#,::i11,::interes 
locar' aprobati cu

art' 1-8 alin' [5) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor gi protecliapersoanelor, republicati, cu completdrile ulterioare;
art' 25 lit' d) din Legea nr. 48r/2004 privind protecfia civild, republicati, cu modificirile sicompletirile ulterioare;

I

t



r art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) Iit i), art 43 atin. (7) ;i art. 44 alin. (z) lit. dJ din Legea
serviciilor comunitare de utilitiifi publice nr.51/2006, reputlicati, cu modificiiile gi completdrile
ulterioare;

' art' 5 alin' [2) lit. !), art. 26 alin. t1] lit. b) 9i c), alin. (3), alin. [5) 9i alin. (s) din Legea serviciului de
salubrizare a localitililor nr. t}I/Z006,republicatlj 

-

' art' 10 lit. gJ 9i art. 34 alin. [2) 9i (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;
' art' L4'lit' 0 din Legea serviciului de alimentare cu api gi de canalizare nr. z4L/2006,republicati;
I art' 5 din Legea cadastrului 9i publicitilii imobiliare nr. 7/Tgg6,republicati, cu modificirile sicompletirile ulterioare;

I art' 6lit' bJ din ordonanla Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor gi
serviciilor de piafd, republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare;

r art' 2 nanfa Guvernului nr. I3/200L privind infiinlare4 organiza nareaservic are pentru cadastru ;i agriculturi, aprobatj cu modific5ri i prin
Legea

r art' 14 din ordonanla Guvernului nr.2I/2002 privind gospodlrirea localitililor urbane gi rurale,
aprobatr cu modificiri gi completiri prin Legeanr. sLSf zo02;

u perioada 20
le, ministrului
pregedintelui

linand seama de prevederile art. z din Legea privin de
amenajare a teritoriului nafional - Secfiunea a de loc ;icompletSrile ulterioare, coroborate cu cel r Z/j,g ea

- administrativi a teritoriului Romaniei, cu mo ifi letirile lacomponenta unitililor administrativ-teritoriale, ierarhizarea localitigilor la nivelul comunei
Obreja este urmitoarea:

Rangul IV

a) Pentru terenurile aflate in intravilanul localitiifii se delim iteazddoar zona A
b] Pentru terenurile aflate in exiravilanul localitilii se delimi teazddoar zona A

luAnd act de:

a) Expunerea de ihotive a primarului comunei Obreja ;

b) Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul
primarului comunei Obreja;

aparatului de specialitate al

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

luAnd in considerare unul dintre scopurile asiguririi autonomiei locale care are la bazddreptul si instituie gi sd perceapi impozite gi taxe locale]pe fondul constituirii de resurse financiarepentru finanlarea activitililor stabilite in competenta aceslor autoritifi,
linAnd seama de necesitilile de realizarea veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul

?017 in scopul asigurdrii finanlirii cheltuielilor publice locale, pe ie o partelprecum gi de condiliile
focale specifice zonei,pe de alti parte,



in temeiul prevederilor art. 45 alin. [1) 9i alin. [2) Iit. c) ;i celor ale art. 1L5 alin. (1) lit. bJ din
Legea administraliei publice locale nr. 215/200L, republiiatS, cu modificirile 9i completirile
ulterioare,

consiliul Local al comunei obreja adopti prezenta hotirAre:

Art. 1. (1) Impozitele gi taxele locale, precum gi taxele speciale, pentru anul Z0IT,se stabilesc
potrivit prezentei hotirAri.

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

Att 2- [1) Impozitul pe clldiri, impozitul pe teren gi impozitul pe mijloacele de transport sunt
creanfe fiscale anuale, care se plStesc in doui rate egale, pini ta df martie, respectiv 30
septembrie inclusiv.

(2) Taxa pe'clidiri gi taxa pe teren se datoreazd pe perioada valabilititii contractului prin care se
constituie dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinfi, gi se plitegte lunar, pAni la
data de 25 ale lunii urmitoare fiecirei luni din perioada de vahbilit"t" r contrachrlui.
(3J Pentru neplata la termenele enunfate la alin. [1) pi (2), contribuabilii datoreazd majoriri de
intArziere de 1o/o, pentru fiecare luni sau fracliune de lund, incepAnd cu ziua imediat urmitoare
termenului de scadenta ti pani la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Art. 3. Impozitul anual pe clidiri, teren gi mijloace de transport, datorat bugetului local de
cdtre contribuabilii persoane fizice gi/sau juridice, in cuantum de pdni la 50 de lei inclusiv fiecare,
se pl5tegte integral pAni la primul termen de plati.

I Art.4. Bonificafia previzuti la art. 462 alin. (2), art 467 alin. (Z), art 472 alin. (Z) din Legea
nr'- 227 /2015 privind Codul fiscal, se stabilegte peniru contribuabilii fersoane fizice, dupi cum
urmeazd:

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

. in cazul impozitului pe ter€n, la l0o/o;

. in cazul impozitului pe mijloacele de transport, lal0o/o.

Art. 5' Bonificafia prevlzuti Ia art. 462 alin. (2), art.467 alin. (Z), art 472 alin. (Z) din Legea
nr.227 /2015 privind Codul fiscal, se stabilegte, pentru contribuabilii plrsoane iuridiie, dupe cumurmeazd: '' '
. in cazul impozitului pe clSdiri,laL}o/o;
I in cazul impozitului pe teren, la L\o/o;

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

I pentru persoane juridice, la Llo/o

Art' 6. HotirArea intri in vigoare de la 1 ianuarie 20L7 gieste aplicabili in anul fiscal 2017.
Aft T- Aducerea la indeplinire a prezentei hotirAri se asiguri de citre primarul comunei

Obreja, prin aparatul siu de specialitate.

Art. 8. Prezenta hotir6re se comunici, prin intermediul secretarului comunei Obreja in
termenul prevdzut de lege,
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Primarului comunei Obrej a

Institufiei Prefectului Carag-Severin

Direcliei Generale a Finanlelor Carag-Severin

Contabilului Primiriei Obreja

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

Cetilenilor Comunei Obreja prin afigarea la sediul Primiriei, in spaliul accesibil
publicului,

se va publica pe site-ul Primlriei Obreja

Pregedinte de gedinli

Consilier, CRISTESCU DORIN i

Contrasemneazd

Secretar Comuna Obreia
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