
Anexa nr.1 
la Hotararea Consiliului local Rebrisoara or . ............... . 

TAXE SPECIAL.A 

Pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii constructiilor in conformitate cu 
autorizatia de construire eliberata potrivit legii ,precum si a unei documentatii cadastrale 

potrivit art.37 alin.(1) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata ,cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

precum si taxa pentru inregistrarea mopedelor , tractoarelor 

Denumirea taxei Nivelurile aprobate 

pentru anul 2021 

-Taxa pentru eliberarea unui certificat de atestare a edificarii 53 lei 
constructiilor la cererea cetatanilor 

-Taxa 'inregistrare mopede 25 lei 

-Taxa 'inregistrare tractoare agricole sau forestiere ( care nu se supun 45 lei 
'inmatricularii ) , a remorcilor si semiremorcilor destinate a fi tractate 
de tractoare agricole sau forestiere ,vehicule destinate efectuarii de 
servicii ori lucrari , denumite ma~ini autopropulsate 



Anexa nr.2 
la Hotararea Consiliului local Rebrisoara nr ....................... .. 

T AXE SPECIAL.\ 

pentru identificarea si eliberarea unor documente create si gestionate de primarie ,precum si 
taxa de copiere a documentelor de interes public in conformitate cu prevederile art.18 alin.(2) 

din HG nr.123 /2002 cu modificarile si completarile ulterioare ,pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public 

Denumirea taxei Nivelurile aprobate 

pentru anul 2020 

-Taxa pentru identificarea documentelor solicitate ,eliberate initial in 20 lei / document 
original , solicitantilor in calitate de persoana indreptatita 

_Taxa de copiere a documentelor de interes public in conformitate cu 1 lei /pagina A4 
prevederile art.18 alin.(2) din HG nr.123 /2002 cu modificarile si 
completarile ulterioare , pentru aprobarea Normelor metodologice de 2 lei /pagina A3 
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 
interes public 



CAP.I 

Anexa nr.4 
la Hotararea Consiliului local Rebrisoara nr ........................ . 

REGULAMENT 
Privind condifiile in care se instituie ~i se aplica taxele speciale stabilite de 

Consiliul local al comunei Rebri~oara 

in conformitate cu prevederile art.30 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
locale , cu modificarile si completarile ulterioare , pentru functionarea unor servicii locale create 'in 
interesul persoanelor fizice si juridice , Consiliul Local al Comunei Rebri~oara a stabilit taxe speciale . 

Potrivit prevederilor art. 30 alin.(3) din legea nr.273 /2006 privind finantele publice locale , cu 
modificarile si completarile ulterioare , Consiliul local aproba regulamentul privind conditiile 'in care 
se pot institui taxe speciale . 
Conform Titlului IX capitolulVI art.484 din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si 
completarile ulterioare ,, pentru functionarea unor servicii publice locale create 'in interesul persoanelor 
fizice ~i juridice, precum ~i pentru promovarea turistica a localitatii, consiliile locale, judetene ~i 
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti, dupa caz, pot adopta taxe speciale. 

Domeniile 'in care consiliile locale, judetene ~i Consiliul General al Municipiului Bucure~ti , 
dupa caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum ~i cuantumul acestora se 
stabilesc tn conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

Taxele speciale se 'incaseaza numai de la persoanele fizice ~i juridice care beneficiaza de 
serviciile oferite de institutia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare 
~i functionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra 
'in sfera de activitate a acestui tip de serviciu. ,, 

CAP .II. 

Art.1 Compartimentul Financiar -contabilitate, lmpozite si taxe locale din cadrul Primariei Comunei 

Rebri~oara va 1ncasa si urmari taxele speciale stabilite prin prin adoptarea Hotararii Consiliului Local al comunei 

Rebri~oara nr.72 /30.12.2019, astfel : 

l.Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii constructiilor in conformitate cu 
autorizatia de construire eliberata potrivit legii ,precum si a unei documentatii cadastrale potrivit art.37 
alin.(1) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata ,cu modificarile si 
completarile ulterioare , precum si taxa pentru 'inregistrarea mopedelor , tractoarelor care nu se supun 
'inmatricularii vor fi prevazute 1n anexa Nr. l . 

Aceasta taxa intra in bugetul local la capitolul alte impozite si taxe de la populatie , folosindu
se pentru procurarea formularelor , placutelor cu numarul de inregistrare . 



2.Taxa speciala pentru identificarea si eliberarea unor documente create si gestionate de primarie , 
precum si taxa de copiere a documentelor de interes public 1n conformitate cu prevederile art.18 
alin.(2) din HG nr.123 /2002 cu modificarile si completarile ulterioare , va fi stabilita 1n anexa nr.3. 
Aceasta taxa va fi folosita pentru achizitionarea hartiei , a tonerului si a altor materiale specificice 
activitatii de copiere . 

Art.2 Sumele obtinute din 1ncasarea taxelor speciale prevazute 'in prezenta hotarare vor fi utilizate 
conform prevederilorlegle care reglementeaza acest aspect. 

Art.3 Alin.(l )Taxele speciale se 'incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de 
serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. Persoanele 

Alin .(2) Taxele speciale se achita la caseria Primariei comunei Rebri~oara ,odata cu eliberarea 
documentului sau a serviciului solicitat de catre persoana fizica sau juridica . 

Alin.(3) Urmarirea si evidenta taxelor speciale se face de catre compartimentul financiar -
contabil, taxe si impozite locale din casrul primariei comunei Rebri~oara . 


