R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737455 – Telefon/fax : 0235/457050 , E– mail : comunarebricea@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 1/2013
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, aplicabile in anul fiscal 2013

având în vedere :
- expunerea de motive si proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei din care rezultă
necesitatea, oportunitatea şi eficienţa adoptării unei hotărâri ;
- raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ;
- avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1309/2012 privind
nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora,
precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013;
- având în vedere prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997.
- în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificariel
si completarile ulterioare, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, ale O.G. nr.92/2003 privind codul de procedura fiscala, republicat;
în temeiul prevederilor art. 36, alin.(4), lit.c, art.45, alin.(2), lit.c si 115, alin. (1), lit.b, din
Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, modificată şi completată;
Consiliul local al comunei Rebricea, judetul Vaslui, întrunit în sedinta ordinară;
HOTĂRĂSTE :
Art.1. Incepand cu 01 ianuarie 2013 se stabilesc nivelurile impozitelor si taxelor locale si a
altor taxe asimilate acestora, in conformitate cu H.G. 1309/2012, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Pentru plata cu anticipatie a impozitelor si taxelor locale pana la 31 martie 2013 se
acorda o bonificatie de 10%.
Art.3. Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea nr. 37/2012 pentru
aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate
acestora, aplicabile in anul fiscal 2013.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari va raspunde primarul comunei
Rebricea.
Rebricea, 21 ianuarie 2013
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Cirlescu Mihaila-Maricel
Contrasemnează,
Secretarul comunei Rebricea,
Grecu Alina-Elena

ANEXA
la Hotararea nr. 1/ 2013

NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE
SI TAXELE LOCALE SI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,
APLICABILE IN ANUL FISCAL 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 Codul fiscal, modificata si
completata, a Hotararii Guvernului nr. 956/2009 prin care se stabileste nivelurile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile
aplicabile in anul 2010, Consiliului local al comunei Rebricea stabileste valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora dupa cum urmeaza:
1.IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI - PERSOANA FIZICE
Impozitul pe cladiri persoane fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1%
asupra valorii impozabile a cladirii, determinate potrivit criteriilor si normelor de
evaluare, astfel:
Valoarea impozabila - lei/mp Tipul caldirii
Cu instalatii de
Fara instalatii de
apa,canalizare,electrice apa, canalizare,
si incalzire(conditii
electrice sau
cumulative)
incalzire
A.Cladire cu cadre din beton armat,sau cu
806
478
pereti exteriori din caramida arsa sau din
orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic
B. Cladire cu pereti exteriori din lemn.din
219
137
piatra naturala,din caramida nearsa,valatuci
sau alte materiala nesupuse unui tratament
termis/chimic
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat
137
123
sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau
din orice alte materiala rezultate in urma
unui tratament termic/chimic
D. Cladire –anexa cu pereti exteriori din
82
54
lemn, piatra naturala , caramida nearsa,
valatuci sau din orice alte materiale
nesupuse unuiunui tratament termic/chimic
E. In cazul contribuabilului care detine la
75%-din suma care s-ar
75%-din suma
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aceeasi adresa incaperi amplasate la
subsol,demisol si /sau mansarda,utilizate ca
locuinta in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit.A-D
F. In cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,
la demisol si /sau la mansarda,utilizate in
alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare
dintre tipurile de cladiri prev. la lit. A-D

aplica cladirii

care s-ar aplica
cladirii

50%-din suma care s-ar
aplica cladirii

50 % din suma
care s-ar aplica
cladirii

In cazul persoanelor fizice care detin mai multe cladiri utilizate ca locuinta,care
nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum
urmeaza;
-cu 65% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu,
-cu 150% pentru cea de a doua cladire,
-cu 300% pentru cea de a treia cladire si urmatoarele, in afara celei de la
adresa de domiciliu.
Ordinea numerica se determina in functie de anul dobandirii fiecarei cladiri.

2. IMPOZITUL PE CLADIRI PERSOANE JURIDICE
Impozitul pe cladiri persoane juridice se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,2%
asupra valorii de inventar inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii.
In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperate integral pe calea amortizarii,
valoarea impozabila se reduce cu 15%.
In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului
fiscal de referinta ( 2009-2011), cota de impozitului pe cladiri fiind de 15% .
In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului
fiscal de referinta ( 2007-2011), cota de impozitului pe cladiri fiind de 35% .

3.IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

A. IMPOZITUL SI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN TERENURI CU CONSTRUCTII
Zona A
Zona A
Zona B

rangul IV
rangul V
rangul V

satul REBRICEA
766 lei/ha
satul RATESU- CUZEI
613 lei/ha
satele DRAXENI, SASOVA,
460 lei/ha
TATOMIRESTI, CRACIUNESTI, BOLATI,
TUFESTI DE JOS
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B. IMPOZITUL PE TERENURI AMPLASATE IN INTRAVILAN, ORICE ALTA
CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA CU TERENURI CU CONSTRUCTII.
Nr Categoria de folosinta
crt

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie
Livada
Padure sau alt teren cu
vegetatie forestiera
Teren cu ape
Drumuri si cai ferate
Terenuri neproductive

Zona A -LEI/HA
REBRICEA,
RATESU-CUZEI
24
18
18
40
46
24

Zona B-LEI/HA
CRACIUNESTI,TUFESTI
DE JOS, BOLATI,
DRAXENI, TATOMIRESTI
18
16
16
30
40
18

13
X
X

11
X
X

C.IMPOZITUL PE TEREN AMPLASAT IN EXTRAVILAN
Nr
ctr

1
2
3
4
5
6
7

Categoria de folosinta

Zona B
DRAXENI, SASOVA,
RATESU-CUZEI,
BOLATI, REBRICEA
24
41
22
22
46
46
12

ZonaC
CRACIUNESTI,
TATOMIRESTI,
TUFESTII DE JOS
22
39
19
19
43
43
10

Teren cu constructii
Arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod,
Livada pe rod
Padure sau alt teren
cu vegetatie forestiera
8
Teren cu apa altul
4
2
decat cel cu amenajari
piscicole
9
Drumuri si cai ferate
X
X
10
Teren neproductiv
X
X
Incepand cu 01.01.2010 pentru cladirile si terenurile proprietate publica sau
private a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in
administrare ori in folosinta, dupa caz persoanelor fizice sau juridice, impozitul pe
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cladiri si teren se plateste de concesionar, locatar ori titularul dreptului de administrare
sau de folosinta dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri si teren.
4. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
A) MOTOCICLETE, AUTOVEHICULE SI TRACTOARE
-lei/ 200 cm3 sau
fractiune din aceasta8

Nr
Tipuri de autovehicule
ctr.
Motorete, scutere, motocicletesi autoturisme cu capacitate
1
2
3
4
5
6
7
8

cilindrica pana la 1600 cm cubi inclusiv
Autoturisme capacitate cilindrica intre 1601 – 2000 cm3
Autoturisme capacitate cilindrica intre 2001-2600 cm3
Autoturisme capacititate cilindrica intre 2601-3000 cm3
Autoturisme capacitate cilindrica peste 3001 cm3
Autubuze, microbuze, autocare
Alte autovehicole cu masa totala autorizata pana la 12 t precum si
aautoturismele de teren de productie interna
Tractoare inmatriculate

18
72
144
290
24
30
18

B). AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA DE
PESTE 12 TONE
Impozit lei pentru vehiculele
angajate exclusiv in operatiunile de
transport intern

Nr. axelor si masa totala
max. autorizata

Veh. cu sistem de
suspensie pneum. sau
un echivalent
recunoscut

Veh. cu alt
sistem de
suspensie

Impozit in lei pentru
vehiculele angajate in
operatiunile de transport
intern si international
Veh.cu sistem de
suspensie
pneumaticasau
un echivalent
recunoscut

Veh. cu alt
sistem
de suspensie

A.Vehicule cu 2 axe
1
2
3
4

Masa nu mai putin de 12 tone,
dar nu mai mica de 13 tone
Masa nu mai putin de 13 tone,
dar nu mai mica de 14 tone
Masa nu mai putin de 14 tone,
dar nu mai mica de 15 tone
Masa nu mai putin de 15 tone,
dar nu mai mica de 18 tone

0

133

0

133

133

367

133

367

367

517

367

517

517

1.169

517

1.169

B. Vehicule cu 3 axe
1 Masa nu mai putin de 15 tone,

133

231

133

231

dar nu mai mica de 19 tone
2 Masa nu mai putin de 19 tone,
dar nu mai mica de 21 tone

231

474

231

474
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3 Masa nu mai putin de 21 tone,
dar nu mai mica de 17 tone
4 Masa nu mai putin de 15 tone,
dar nu mai mica de 23 tone
5 Masa nu mai putin de 23 tone,
dar nu mai mica de 25 tone
6 Masa nu mai putin de 25 tone,
dar nu mai mica de 26 tone
1 Masa de cel putin 23 tone, dar
mai mică de 25 tone
2 Masa de cel putin 25 tone, dar
mai mică de 27 tone
3 Masa de cel putin 27 tone, dar
mai mică de 29 tone
4 Masa de cel putin 29 tone, dar
mai mică de 31 tone
5 Masa de cel putin 31 tone, dar
mai mică de 32 tone
6 Masa de cel putin 32 tone

474

615

474

615

615

947

615

947

947

1.472

947

1.472

947

1.472

947

1.472

C. Vehicule cu 4 axe
615

623

615

623

623

973

623

973

973

1.545

973

1.545

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

C). REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE
Masa totala maxim autorizata
a) Pana la 1 tona inclusiv
b) Peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone
c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) peste 5 tone

Impozit- lei
8
29
45
55

5. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A
AUTORIZATIILOR
A. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
pana la 150 mp inclusiv
2,5 lei
intre
151si 250 mp
3 lei
intre
251 si 500 mp
4 lei
intre
501 si 750 mp
5 lei
intre 751-1.000 mp inclusiv
6 lei
peste 1.000 mp
6+0.01lei/mp pt .fiecare mp care depaseste
1.000 mp propun 6+0.01.lei/mp.>1.000 mp
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari --pentru
7 lei
2
fiecare m afectat
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de constructie chioscuri, tonete,
7 lei
cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, precum si
pt. amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj afirmelor si reclamelor-pentru fiecare m2 de suprafata ocupata cu constructie
5

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, energie
electrica, telefonie si televiziune prin cablu
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre primar
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei
activitati economice
Taxa de viza anuala pentru autorizatia pentru desfasurarea unei
activitati economice
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare
Taxa pentru eliberarea de copii de pe planurile cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri detinute de consiliile locale
Taxa pentru eliberarea certificatului de producator
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

11 lei

13 lei
13 lei
6,5 lei
17 lei
28 lei/ mp
60 lei
8 lei

6. IMPOZITUL PE SPECTACOLE-Art.275,alin 2
In cazul discotecilor - 3 lei/mp
7. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI
PUBLICITATE
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
a) in cazul unui afisaj situate in locul in care persoana
deruleaza o activitate economica
b)in cazul oricariu alt panou, afisaj sau structura de afisaj pt
reclama si publicitate

- lei/ m2 sau fractiune
de m2 28 lei
20 lei

8.TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU - Legea 117/1999
Eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror altor înscrisuri
prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte
pentru care se plăteşte o altă taxăextrajudiciară de timbru mai mare
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de
animal
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Inregistrarea in actele de stare civila a schimbarii numelui sau a
sexului
Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a desfacerii
casatoriei
Transcrierea la cerere in actele de stare civila romane, a actelor de
stare civila intocmite de autoritatile straine
Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare

2 lei

2 lei
2 lei
13 lei
2 lei
2 lei
2 lei
6

civila
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,
sustrase, distruse sau deteriorate

2 lei

9.TAXE
DE
INMATRICULARE
A
AUTOVEHICULELOR
REMORCILOR, AUTORIZARE PROVIZORIE DE CIRCULATIE
AUTORIZARE DE CIRCULATIE PENTRU PROBE

SI
SI

a) Autovehicule si remorci cu masa totala maxim autorizata de pana la 3500 kg
inclusive - 52 lei - (OU.G. nr. 70/2009)
b) Autovehicule si remorci cu masa totala peste 3500 kg - 125 lei
c) Taxa de autorizare provizorie a circulatiei a autovehiculelor si remorcilor
neinmatriculate permanente temporar - 8 lei
d) Taxa de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculeler si remorcilor-357 lei
10. ALTE TAXE LOCALE
a) cerere de divort pe cale administrativa :
-300,00 lei;
b) copii xerox:
-0,2 lei/pagina
c) eliberare copii dupa documente din arhiva :
-4,00 lei/pagina
d) taxa PSI (perceputa pe gospodarie sau unitate economica pentru sustinerea
servicilului situatii de urgente): -2,00 lei/an gospodarie si 4,00 lei/an persoane
juridice;
e) taxa de salubritate (perceputa pe gospodarie sau unitate economica pentru
intretinerea si suatinerea sistemului de colectare selectiva a gunoiului menajer):-5,00
lei/an/gospodarie si 50,00 lei/an persoane juridice;
f) taxa paza :
-15,00 lei/an/ gospodarie si 30,00 lei/an/persoane juridice;
g) taxa iluminat public (perceputa pe gospodarie sau unitate economica pentru
sustinerea sistemului de iluminat public ): -3,00lei/an /gospodarie si 10,00 lei/an
persoane juridice;
h) eliberare copii cadastrale, planuri cadastrale, remasurare terenuri puse in posesie
pentru care exista titlu de proprietate : 10 lei pentru persoane fizice, pentru fiecare
remasuratoare a aceleiasi suprafete/parcele incepand cu cea de a doua si 60 lei pentru
persoane juridice;
i) taxa inregistrare contracte arenda :
-5,00 lei/contract.
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