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CONSILIUL LOCAL AL COMT]NEI OBREJA

HOTARARE
Privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora si a
taxelor locale speciale pentru anul fiscal2015

Consiliul local Obreja intrunit in sedinta ordinara de lucru din data de 30.10.2014

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
- Legea nr.57l/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G.nr.44/2004 Normele metodologice de aplicare a titlului D( din Legea nr.57112003

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G.nr.l309l20l2 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele

Iocale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul
frscal 2013;

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modifrcarile si completarile
ulterioare;

- O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modifrcarile si
completarile ulterioare ;

- II.G. nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala ;

Tinand cont de raportul intocmit de catre compartimentul contabilitate - impozite si
taxe locale, prin care se solicita aprobarea impozitelor si taxelor locale si a taxelor speciale
incepand cu anul fiscal 2015, si de avizul Comisiei pentru activitati economico - financiare si
agricultura;

In temeiul art.36 alin. 4lit. c) art. si 45 din Legea 215/2001Legea Administratiei Publice
Locale, republicata cu complearile si modificarile ulterioare.

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte
impozite asimilate acestora incepand cu anul fiscal2015, conform H.G.130912012.

Lrt.2 Se stabilesc taxele locale speciale si alte taxe locale prevazute in suma frxa pentru
anul2015, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 3 Pentru terenurile aflate in intravilanul localitatii se delimiteaza doar zona A.
Lrt. 4 Pentru terenurile aflate in extravilanul localitatii se delimiteaza iloar zona A.
Art. 5 Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte impozite

asimilate acestora incepand cu anul fiscal 2015, conform H.G.1309D012 sunt prevazute in
Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 6 Nu se aproba majorarea cu20%6 pentru: Impozitul pe cladiri, Impozitul pe
terenuri cu constructii amplasate in intravilan si Impozitul pe terenuri amplasate in intravilan,
orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii.

Art.7 Impozitul pe cladiri datorat de persoane juridice se stabileste in cota de lYo care se

aplica asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice.
Art. 8 (1) Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat

reevaluarea cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta se calculeaza in cota de
157o aplicata la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor
juridice si de 357o celor care nu au efectuat reevaluarea cladirii in ultimii 5 ani anteriori anului


