
RO MA.NIIA
JTIDETULCART\SI - SEVERIN

CONSILIUL LOCAL A], (]OMUNEI OBREJA

HOTARARE
privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora si a

taxelor locale srpeciale pentru anul frscal2016

Consiliul local Obreja intrunit in sedinta ordirnara de lucnu din data de 09.11.2015

Avand in vedere prevederile legale cuprinsie in:
- flnd tn ved^ere prevederile Legii nr,,2127108.09.2h15 privind Codul fiscal, Titlul IX

privind impozitele 9i taxele locale,
- Legrea or.ilStZOOe privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile

ulterioare;

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 frscal 2016, si de avizul Comisiei pentru activitati economico - financiare si

agricultura;
In temejiul art.36 alin. 4 lit. c) art. si 45 din L,egea 2I512001l,egea Administratiei Publice

Locale, republi,cata cu complearile si modificarile ullterioare.

HOTAR,ASTE

Art. 1 S,e aproba nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte

impozite asimilate acestora incepand cu anul frscarl lZ0i6, conform Legii nr. 22712015 - Codul

Fiscal.
Art.zSe stabilesc taxele locale speciale si alte taxe localer prevazute in suma fixa pentru

anul 2016, conlbrm anexei nr.2 care face parte integranta din ;rrezenta Ilotarare'
Art. 3 pentru terenurile aflate in intravilanul localitatii se delimiteaza doar zona A'

Art. 4 pentru terenurile aflate in extravilanurl localitatii se delimiteaza doar zona L'

Art. 5 Nfivelurile pentru valorile impozabille, impozitele si taxele locale si alte impozite

asimilate acestrora incepand cu anul frscal i016, cronform Legii nr. 22712015 privind Codul Fiscal

sunt prevazute in Anexa nr. 1, care face parte int'egranta din prezenta llotarare'

Art.6 (1) pentru cladirile proprietate publior sau privata a statului ori a comunei Obreja'

concesionate, inchiriate, date in 
"d-i.tittture 

ori in folosinta, clupa caz persoanelor juridice'

altele decat cele de drept public, se stabileste taxar p,e cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a

concesionarilor, locata^rilir, titularilor dreptului,rle administrare sau de folosinta, dupa caz, in

conditiile similare impozitului pe cladiri'
Lyt.7 (l) Impozitul pe ciadiri, impozitul pe l,erenuri si i:mpozitul pe miiloacele de

transport se plateste anual, in doua transe egale, pana la data de 31 martie' si 30 septembrie

inclusiv.
(Zi Impoziitului pe cladiri, Impozitului pe terenuri si

Impozitului pe "tt 
p," intregul an de catre contribuabili, pana la

data de 3l mal boniifircatie de 109/o'

(3) Scutirile si facilitatile se acorda acelor categorii de contribuabili/beneficiari in

conditiile prevazute de Legea nr.22712015 privirrd Codul fiscarl, modificata si completata'



Art.8 PrezentaHotarare intra in vigoare la data de 01.01.2015 si se comunica inbazt
prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin.l si ale prt.115, din Legea nr.215/2001 privind
admimistratia nubtica local.3, 

[#.Xffi?i"rt"t"t;[fle?*Tnitesi 
completarite urterioare ra:

Institutia Prefectului Cara$-Severin,
Primarului comunei Obreja,
Contabilului Primariei co4unei Obreja
Compartimentului taxe si ippozite din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Obrej4
Cetatenilor comunei Obreip prin afisare la sediul Primariei Obreja.
Se va publica pe site-ul Pripariei Obreja

PRESEDINTE DE SEDINTA
BRICEAG IA FLORENTIN EUGEN

CONTRASEMNEAZA
SEcRETAR,
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