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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA JOSENII BÎRGĂULUI
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi
juridice din comuna Josenii Bîrgăului în anul 2018
Consiliul Local al comunei Josenii Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud,
-având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului comunei Josenii Birgaului, domnul Vrincean Nicolae,
înregistrată sub numărul 4093 din 26.09.2017.
-raportul nr. 4092 din 26.09.2017 al Compartimentului buget-finanţe contabilitate din
cadrul Primariei comunei Josenii Bîrgăului;
-proiectul de hotărâre nr.4094 din 26.09.2017, iniţiat de către Primarul comunei Josenii
Bîrgăului ;
-raportul nr. 60 din 26.10.2017 al comisiei buget-finanţe şi activităţi economico-financiare;
-raportul nr. 24 din 26.10.2017 al comisiei pentru muncă şi protecţie socială, protecţie
copiii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină;
-raportul nr. 54 din 26.10.2017 al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
agricultură, protecţia mediului şi turism;
-raportul nr. 10 din 26.10.2017 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie;
-nota nr. 4095 din 26.09.2017, din care rezultă că proiectul de hotărâre a fost pus la
dispoziţia cetăţenilor în Punctul de Informare Documentare a Primăriei comunei Josenii
Birgaului, in vederea depunerii de sugestii, opinii, recomandării şi contestaţii ;
-solicitarea secretarului comunei înregistrată sub nr. 4524 din 16.10.2017, privind
modificarea anexei nr. 6 la proiectul de hotărâre;
-în conformitate cu:
-prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
-prevederile Titlului IX, Capitolul I-Capitolul VIII, art. 453-art.483, art.486, alin.(4) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1/2016- partea II-a, privind Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
ulterioare;
-prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 19 din 28.04.2009, completată cu Hotărârea
Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 37 din 31.08.2011, privind încadrarea pe zone a
terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Josenii Birgaului cu satele componente:
Josenii Birgaului, Mijlocenii Birgaului, Rusu Birgaului si Strimba;
-prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional – secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările si completările
ulterioare;
-prevederile Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
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-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 80/2013 privind taxele
judiciare de timbru;
-prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1553/2003 privind reevaluarea imobilzărilor
corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
-prevederile art. 266 alin. (1), alin. (5), alin. (6) si alin. (7) din Legea nr. 207/2015, privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare;
-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 41/2016 din 28 iunie 2016,
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;
-prevederile Ordonantei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 98/2009, cu modificarile si completarile ult.;
-prevederile normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 20152019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale,
ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, ministrului finantelor publice si
presedintelui Institutului National de Statistica nr. 734/480/1003/3727/2015;
-prevederile Legii nr. 196/2017 din 29.09.2017, pentru modificarea art. 465 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal;
-prevederile art. 1, alin. (2), art. 2, art. 4, lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003,
republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul dispoziţiilor art. 27, art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c) şi art. 45, alin
(2), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2018, după cum urmează:
a)-nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele
locale pentru anul 2018, conform anexei nr. 1, la prezenta hotărâre;
b)-pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea
persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1 %,
asupra valorii impozabile a clădirii, determinată din aplicarea valorilor sabilite la pct. a)
conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
c)-pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 %, asupra valorii care poate fi:
-valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii
5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de
plată din anul de referinţă;
-valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă;
-valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor de la pct. c),
impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinată
din aplicarea valorilor sabilite la pct. a) conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal.
d)-pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
e)-pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1 %,
asupra valorii impozabile a clădirii.
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f)-pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra
valorii impozabile a clădirii.
g)-pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui
pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
- ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
- valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului
fiscal anterior;
- valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
- în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
- în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în
contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.
h) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de
evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la
primul termen de plată din anul de referinţă.
i)-În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii
3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
Art.2. –a) Se stabileste impozitul/taxa pe terenuri cu constructii precum si terenul
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de terenuri cu
constructii în suprafată de până la 400 mp inclusiv, situat în intravilanul localităţii, conform
anexei nr. 2, la prezenta hotărâre.
–b) Se stabileşte impozitul/taxa pe terenurile situate în intravilan la alta categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafata care depăseste 400 mp
conform anexei nr. 3, la prezenta hotărâre.
–c) Se stabileşte impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan prevazută în anexa
nr. 4, la prezenta hotărâre.
–d)pentru terenurile proprietate publică sau privata a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileste taxa
pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţiile similare impozitului pe teren.
Art.3.– Se stabileşte taxa/impozitul asupra mijloacelor de transport, care aparţin
contribuabililor persoane fizice şi juridice, pe anul 2018, conform anexei nr. 5, la
prezenta hotărâre.
Art.4. – Se stabileşte taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţilor, pe
anul 2018, conform anexei nr. 6, la prezenta hotărâre.
Art.5. – Se stabileşte taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate,
conform anexei nr. 7, la prezenta hotărâre.
Art.6. –Se stabileşte impozitul pe spectacole pentru activităţile artistice şi distractive
de videotecă şi discotecă, conform anexei nr. 8, la prezenta hotărâre.
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Art.7.– Se stabilesc sancţiuni prevazute de art. 493 alin. 2, lit. a) si b), alin. (4), alin.
(5), din Legea 227/2015, privind Codul fiscal, conform anexei nr. 9, la prezenta
hotărâre.
Art.8. –Facilităţile fiscale, pentru care nu se datorează impozite/taxe, conform Codului
fiscal / Titlul IX impozite şi taxe locale, sunt cuprinse în anexa nr. 10 la prezenta
hotărâre ;
Art.9.-Se stabilește taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice de cultura din
administrarea Consiliului local al comunei Josenii Bîrgăului, conform anexei nr.11, la
prezenta hotarare.
Art.10.- Se stabilește taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice, conform
anexei nr.12 la prezenta hotarare.
Art.11.-Se stabilește taxa pentru obținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor
destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, conform anexei
nr.13, la prezenta hotărâre.
Art.12. – Se stabileste taxa pentru utilizarea sălii de fitness Josenii Bîrgăului cu spațiile
componente și aparatura din dotare, conform anexei nr.14, la prezenta hotarare.
Art.14. – Anexele nr.1-14, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.15. (1) Impozitele şi taxele locale se platesc anual în doua rate egale pâna la 31
martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru neplata la termenele enunţate, contribuabilii
persoane fizice şi juridice, datorează majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(2) Se acordă pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de
transport datorat pentru intregul anul 2018, de catre persoanele fizice și juridice până la
data de 31 martie 2018, o bonificație de 10% pentru debitele a căror sumă este mai
mare de 50 de lei inclusiv ;
(3) Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport datorat aceluiaşi buget
local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește
integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate
mai multe clădiri, teren, mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat
bugetului local al aceleiași unități administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la
impozitul pe clădiri, teren şi mijloace de transport cumulat al acestora.
(4) Plafonul maxim al creanţelor fiscale care pot fi anulate, este de 40 lei. Plafonul se
aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.
Art.16. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2018;
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local
Josenii Bîrgăului nr. 64 din 27.10.2016 şi orice Hotărâre anterioară a Consiliului local,
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi orice alte dispoziţii contrare;
Art.17. (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează primarul
comunei, Compartimentul buget finanţe-contabilitate, Compartimentul administraţie
publică, stare civilă, asistenţă socială, autoritate tutelară, resurse umane, personal şi
evidenţă imobiliară, Compartimentul Tehnic, urbanism, achiziţii publice, licitaţii din cadrul
Primăriei Josenii Bîrgăului;
(2)-Constatarea, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale din prezenta
hotărâre se face de către personalul din cadrul Compartimentului buget finanţecontabilitate al Primăriei comunei Josenii Bîrgăului.
Art.18. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Josenii
Bîrgăului în şedinţă ordinară cu respectarea art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 12 voturi
„pentru”, _-_ voturi „împotrivă”, _-_ „abţineri”, din numărul de 12 consilieri prezenţi la
şedinţă.
Art.19 – Prezenta hotărâre se va comunica cu:
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-Instituţia Prefectului- judeţul Bistriţa-Năsăud;
-Primarul comunei Josenii Bîrgăului;
-Compartimentul buget finanţe-contabilitate;
-Compartimentul administraţie publică, stare civilă, asistenţă socială, autoritate tutelară,
resurse umane, personal şi evidenţă imobiliară;
-Compartimentul Tehnic, urbanism, achiziţii publice, licitaţii;
-locuitorilor comunei prin afişare şi prin publicarea în Monitorul oficial al judeţului BistriţaNăsăud.
Preşedinte,
Dan Florin
Nr. 83
Contrasemnează secretar,
Din 30.10.2017
Vizat CFP
Cuciurean Victor
Iacob Ileana
ANEXA NR.1
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 83 din 30.10.2017.
IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat pe suprafaţa construită, desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
pe anul 2018
Art.457. alin (2).
Valoarea impozabilă
Tipul clădirii
- lei/mp/an Cu instalaţii de apă
Fără instalaţii de
canalizare electrice,
apă, canalizare,
încălzire (condiţii
electrice sau
cumulative )
încălzire
0
1
2
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
1000
600
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
300
200
vălătuci, sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
C. Clădire- anexă cu cadre din beton armat
sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau
200
175
din orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
125
75
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la 75 % din suma care s75 % din suma
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
ar aplica cladirii
care s-ar aplica
demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca
cladirii
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
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F. În cazul contribuabilului care deţine la 50 % din suma care s50 % din suma
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
ar aplica cladirii
care s-ar aplica
la demisol şi/sau la mansardă utilizate în alte
cladirii
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevazute la lit. A-D
(1) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după
caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare
sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
(2) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor
fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cotei stabilite prin hotărârea
Consiliului local, asupra valorii impozabile a clădirii.
(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea
suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea
impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m din tabelul anexa nr. 1.
(4) În cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea
valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevazut la pct. (3) valoarea impozabilă
cea mai mare corespunzatoare materialului cu ponderea cea mai mare.
(5) Suprafaţa construită desfaşurată a unei clădiri se determina prin însumarea
suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv balcoanelor, loggiilor sau ale
celor situate la subsol sau la mansarda, exceptând suprafeţelor podurilor neutilizate ca
locuinţă ale scarilor şi teraselor neacoperite.
(6) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul
exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea
suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
(7) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în
care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform pct. (2) cu
coeficientul de corecţie corespunzător.
COEFICIENŢI
de corecţie la valoarea impozabilă a clădirii
Art.457 alin(6)
Zona în cadrul localitatii
Rangul localităţii
IV
V
A
B
C
D

1,10
1,05
1,05
1,00
1,00
0,95
0,95
0,90
(8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinate în urma aplicării prevederilor punctelor
(1) – (7) se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50 % pentru clădirea care are o vechime de peste 100 ani la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referinţă;
b) cu 30 % pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv,
la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
Preşedinte,
Dan Florin
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ANEXA NR. 2
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 83 din 30.10.2017
I M P O Z I T U L / TAXA
pe terenurile amplasate în intravilan-terenuri cu construcţii
Art.465 alin.(2), (modificat prin Legea nr. 196/2017): în cazul unui teren amplasat
în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții,
impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
Zona în cadrul localităţii

A
B
C
D

Nivelurile impozabile, pe ranguri de localităţi pentru
anul 2018
- lei /ha IV
V
889
711
711
534
534
355
348
178
Preşedinte,
Dan Florin

ANEXA NR.3
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 83 din 30.10.2017
I M P O Z I T U L / T A X A*
pe terenurile amplasate în intravilan orice alta categorie de folosinţă
decât cea de terenuri cu construcţii, pe anul 2018
Art.465 alin.(4) (modificat prin Legea nr. 196/2017):
Categoria de folosinta
ZONA A
ZONA B
(lei/ha)
(lei/ha)

1
2
3
4
5
6

Teren arabil
28
Păşune
21
Fâneţă
21
Vie
46
Livadă
53
Pădure sau alt teren cu 28
vegetaţie forestieră
Teren cu ape
15
Drumuri şi căi ferate
0
Teren neproductiv
0

21
19
19
35
46
21

ZONA C
(lei/ha)

ZONA D
(lei/ha)

19
15
15
28
35
19

15
13
13
19
28
15

7
13
8
0
8
0
0
0
9
0
0
0
Nota:
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus, iar acest rezultat se înmulţeşte cu
coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la în tabelul de mai jos.
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COEFICIENŢII
de corecţie la stabilirea impozitului/taxa pe teren
Art.464 alin.(5)
Rangul localităţii
Coeficient de
corecţie
IV
1,10
V
1,00
Preşedinte,
Dan Florin
ANEXA NR.4
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 83 din 30.10.2017
I M P O Z I T U L/ T A X A
pentru terenurile amplasate în extravilan
Art.465 alin(7)
Nr.
Categoria de folosinţa
Nivelul pentru anul 2018
Crt.
(lei /ha)
Zona A

Zona B

Zona C

31
50
28
28
55
X
56
X
16

28
48
26
26
53
X
53
X
14

26
45
22
22
50
X
50
X
12

X

X

X

X

8

Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decit cea prevăzută la nr.crt. 5.1
Vie pâna la intrarea pe rod
Livada pe rod, alta decit cea prevazuta la nr. 6.1
Livada pâna la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestiera, cu
excepţia celui prevazut la crt.7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu
rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

Zona
D
22
42
20
20
48
X
48
X
8

6

5

2

1

8.1

Teren cu amenăjari piscicole

34

31

28

26

9.

Drumuri şi căi ferate

X

X

X

X

10.

Teren neproductiv

X

X

X

X

1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1

Nota: În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută
în tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în
tabelul de mai jos.

10
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COEFICIENŢI DE CORECŢIE
Art.457 alin(6)
Zona în cadrul localitatii

IV
A
B
C
D

Rangul localităţii
V

1,10
1,05
1,00
0,95
Preşedinte,
Dan Florin

1,05
1,00
0,95
0,90

ANEXA NR. 5
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 83 din 30.10.2017
IMPOZITUL PE MIJLOCUL DE TRANSPORT PE ANUL 2018
Art.470 alin(2)
Nr.
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
crt.
Vehicule înmatriculate
1
Motociclete , tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv
2
Motociclete , tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu
capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi
2000 cmc inclusiv
4
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi
2600 cmc inclusiv
5
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi
3000 cmc inclusiv
6
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc
7
Autobuze, autocare, microbuze
8
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv
9
Tractoare înmatriculate
Vehicule inregistrate
1.
Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
2.
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

- lei / 200 cmc, sau
fracţiune din aceasta8
9
18
72
144
290
24
30
18
lei/200 cm3
2
4
50 lei/an
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Art.470 alin (5) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai
mare de 12 tone
Numărul de axe şi greutatea brută
încărcată maximă admisă

două axe
1
Masa de cel
de 13 tone
2
Masa de cel
de 14 tone
3
Masa de cel
de 15 tone
4
Masa de cel
de 18 tone
5
Masa de cel
II 3 axe
1
Masa de cel
de 17 tone
2
Masa de cel
de 19 tone
3
Masa de cel
de 21 tone
4
Masa de cel
de 23 tone
5
Masa de cel
de 25 tone
6
Masa de cel
de 26 tone
7
Masa de cel
III 4 axe
1
Masa de cel
de 25 tone
2
Masa de cel
de 27 tone
3
Masa de cel
de 29 tone
4
Masa de cel
de 31 tone
5
Masa de cel
de 32 tone
6
Masa de cel

Impozitul
(în lei / an)
Ax(e)
Alte sisteme
motor(oare)
de suspensie
cu sistem de
pentru axele
suspensie
motoare
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute

I

puţin 12 tone, dar mai mică

0

133

puţin 13 tone, dar mai mică

133

367

puţin 14 tone, dar mai mică

367

517

puţin 15 tone, dar mai mică

517

1169

puţin 18 tone

517

1169

puţin 15 tone, dar mai mică

133

231

puţin 17 tone, dar mai mică

231

474

puţin 19 tone, dar mai mică

474

615

puţin 21 tone, dar mai mică

615

947

puţin 23 tone, dar mai mică

947

1472

puţin 25 tone, dar mai mică

947

1472

puţin 26 tone

947

1472

puţin 23 tone, dar mai mică

615

623

puţin 25 tone, dar mai mică

623

973

puţin 27 tone, dar mai mică

973

1545

puţin 29 tone, dar mai mică

1545

2291

puţin 31 tone, dar mai mică

1545

2291

puţin 32 tone

1545

2291

12
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Art. 470 alin. (6). Combinații de autovehicule un autovehicul articulat sau tren rutier, de
transport marfă cu masa totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone
Impozitul în lei/an
Numarul de axe si greutatea brută
încarcată maximă admisă

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

2+1 axe
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
2 + 2 axe
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
2 + 3 axe
Masa de cel

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie
pentru axele
motoare

puţin 12 tone, dar mai mică de 14

0

0

puţin 14 tone, dar mai mică de 16

0

0

puţin 16 tone, dar mai mică de 18

0

60

puţin 18 tone, dar mai mică de 20

60

137

puţin 20 tone, dar mai mică de 22

137

320

puţin 22 tone, dar mai mică de 23

320

414

puţin 23 tone, dar mai mică de 25

414

747

puţin 25 tone, dar mai mică de 28

747

1310

puţin 28 tone

747

1310

puţin 23 tone, dar mai mică de 25

128

299

puţin 25 tone, dar mai mică de 26

299

491

puţin 26 tone, dar mai mică de 28

491

721

puţin 28 tone, dar mai mică de 29

721

871

puţin 29 tone, dar mai mică de 31

871

1429

puţin 31 tone, dar mai mică de 33

1429

1984

puţin 33 tone, dar mai mică de 36

1984

3012

puţin 36 tone, dar mai mică de 38

1984

3012

puţin 38 tone

1984

3012

puţin 36 tone, dar mai mică de 38

1579

2197
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Numarul de axe si greutatea brută
încarcată maximă admisă

2
3
1
2
3
4
1
2
3
4

tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
3 + 2 axe
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
3 + 3 axe
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel

13

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie
pentru axele
motoare

puţin 38 tone, dar mai mică de 40

2197

2986

puţin 40 tone

2197

2986

puţin 36 tone, dar mai mică de 38

1395

1937

puţin 38 tone, dar mai mică de 40

1937

2679

puţin 40 tone, dar mai mică de 44

2679

3963

puţin 44 tone

2679

3963

puţin 36 tone, dar mai mică de 38

794

960

puţin 38 tone, dar mai mică de 40

960

1434

puţin 40 tone, dar mai mică de 44

1434

2283

puţin 44 tone

1434

2283

Art. 470 alin. (7) Remorci semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată
a) Până la 1 tonă inclusiv
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone

Impozit
- lei 9
34
52
64

Preşedinte,
Dan Florin
ANEXA NR.6
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 83 din 30.10.2017
TAXA
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
Felul certificatului, avizului şi autorizaţiei eliberate

Taxa pentru
anul 2018 - lei Art.474 alin(1) Taxa pentru eliberarea certificat de urbanism, în mediul urban
Suprafața pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) Până la 150 mp inclusiv
5

14
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Felul certificatului, avizului şi autorizaţiei eliberate
b)Între 151 si 25o mp inclusiv
c) Între 251 si 500 mp inclusiv
d) Între 501 si 750 mp inclusiv
e) Între 751 si 1000 mp inclusiv
f) Peste 1000 mp

Art.474 alin.(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
pentru o zona rurala
Art.474 alin.(3)Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism

Art.474 alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
Art.474 alin.(5)Taxa pentru autorizaţia de construire pentru o
clădire rezidențială sau clădire anexă
Art.474 alin.(6)Taxa pentru autorizatia de construire pentru alte
constructii decat cele mentionate la alin.(5)
Art.474 alin.(8)Taxa
construire

pentru

prelungirea

unei

autorizații

de

Art.474 alin. (9)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desființare a
unei constructii
Art.474 alin.(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau
excavări
Art.474 alin.(12) Autorizarea de lucrari pentru organizarea de
şantier care nu sunt incluse în altă autorizație de construire
Art.474 alin.(13) Autorizarea de amenajare de tabere de corturi,
căsute, rulote sau campinguri
Art.474 alin.(14)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire
pentru : chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere,
corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe căile şi în
spaţiile publice
Art.474 alin.( 15) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, energie electrica,
telefonie si televiziune prin cablu
Art.474 alin.(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatură stradală și adresă
Art.475 alin. (1)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare
Art.475 alin.(2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, a
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

Taxa pentru
anul 2018 - lei 6
8
10
12
14 + 0,01 lei/mp
pentru fiecare mp
care depăşeşte 1000
mp
este egala cu 50%
din taxa stabilita
conforma lin (1)
30% din cuantumul
taxei sau a
autorizatiei inițiale
13 lei
0,5 % din valoarea
autorizată
1% din valoarea
autorizata inclusiv
valoarea instalațiilor
este egala cu 30%
din cuantumul taxei
pentru eliberarea
certificatului sau a
autorizatiei inițiale
este egala cu 0,1%
din valoarea
impozabilă
5 lei/mp
3 % din valoarea
autorizată
2 % din valoarea
autorizată
7 lei pentru fiecare
mp de suprafaţă
ocupată de
construcţie
11 lei pentru fiecare
racord
8 lei
17 lei
16 lei

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 1 / 8 IANUARIE 2018

Felul certificatului, avizului şi autorizaţiei eliberate
Art.475alin.(2) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare
a produselor din sectorul agricol
Art.475 alin.(3)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică:
a) pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;
b) pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.

15

Taxa pentru
anul 2018 - lei 9 lei

10 lei
100 lei

Art.486 alin.(4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divorț
750 lei
Art.486 alin.(5)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
15lei
planuri cadastrale, sau de pe orice alte planuri
Art. 461
Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor
(1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în
proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are
obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de
competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează
impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(3) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum
urmează:
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în
autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de
15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;
b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data
din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut
de lege;
c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut
în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii
autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa
construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă
pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului
prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi
suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.
(4) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele
autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care
deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de
construire.
(5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui
an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra
clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
(6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei
clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, precum şi în cazul
reevaluării unei clădiri, care determină creşterea sau diminuarea impozitului, proprietarul
are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării
respective şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de
1 ianuarie a anului următor.
(7) În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie
de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află

16

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 1 / 8 IANUARIE 2018

clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să
datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul
clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare.
(8) Dacă încadrarea clădirii în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui
an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe
clădiri, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor.
(9) În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de
proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund
situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru.
Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul
agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul
fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declaraţia fiscală.
Preşedinte,
Dan Florin
ANEXA NR.7
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 83 din 30.10.2017
TAXA
pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Art. 477 alin.(5) Taxa pentru serviciile de reclamă şi
Cota taxei 2% la valoarea
publicitate
serviciilor de reclamă şi
publicitate.
Art. 478 alin.( 2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă lei/mp sau fractiune de lei /mp
şi publicitate
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana
20 lei
derulează o activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj
12 lei
pentru reclamă şi publicitate
Preşedinte,
Dan Florin
ANEXA NR. 8
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 83 din 30.10.2017
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 481 alin.(2)
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

Impozitul
pentru anul 2018

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru,
balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare
muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ
sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;

2% din suma
încasată din
vânzarea biletelor de
intrare şi a
abonamentelor

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la

3 % suma încasată
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Art. 481 alin.(2)
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:
lit. a)

17

Impozitul
pentru anul 2018
din vânzarea
biletelor de intrare şi
a abonamentelor

Preşedinte,
Dan Florin
ANEXA NR.9
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 83 din 30.10.2017
SANCŢIUNI
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 493 alin.(2) lit.a) Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de
la 70 de lei la 279 lei, iar cele de la alin (2) lit.b) cu amenda de la 279 de lei la 696 lei .
Art. 493 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind tiparirea, înregistrarea vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constitue contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1.578 lei.
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art.493 alin.(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor
prevazute la al.(3) şi (4) se majoreaza cu 300 % respectiv:
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amenda de la 280 lei la 1.116 lei iar
cele de la lit.b) cu amendă de la 1.116 la 2.784 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tiparirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea,
dupa caz a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constitue contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei.
Preşedinte,
Dan Florin
ANEXA NR.10
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 83 din 30.10.2017
Facilităţi fiscale, pentru care nu se datorează impozite/taxe
Prevăzute ca scutiri la :
1) Scutiri-art. 456 Cod Fiscal- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
2) Scutiri -art. 464 Cod Fiscal- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
3) Scutiri -art. 469 Cod Fiscal- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
4) Scutiri -art. 476 Cod Fiscal- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
5) Scutiri -art. 479 Cod Fiscal- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
6) Scutiri -art. 482 Cod Fiscal- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
7) Scutiri -art. 485 Cod Fiscal- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
8) Scutiri -art. 487 Cod Fiscal- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Președinte,
Dan Florin
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ANEXA NR.11
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 83 din 30.10.2017
TAXĂ
pentru utilizarea temporara a locurilor publice de cultura din administrarea
Consiliului local al comunei Josenii Bîrgăului

Cămin cultural
Cămin cultural Josenii
Birgaului
Cămin cultural
Mijlocenii Bîrgăului
Cămin cultural Rusu
Bîrgăului
Inchiriere veselă
pentru diferite activităţi
Inchiriere scaune
pentru diferite activităţi-excepţie fac
înmormântările
Inchiriere mese pentru
diferite activităţi

Taxe
nuntă

Taxe
înmormântare

Lei/activitate
Taxe
Taxe
botez/alte
bal/discoteca
activităti
100
100

400

0

200

0

50

50

200

0

50

50

100

0

-

-

30

0

20

20

60

0

20

20

NOTĂ:
Taxa pentru cămine nu include contravaloarea utilităţilor (energia electrică, apa şi
canalizarea, consumate).
Preşedinte,
Dan Florin
ANEXA NR.12
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 83 din 30.10.2017
TAXE
pentru utilizarea temporara a locurilor publice
Nr.
crt.
1.

Modul de folosire a locurilor publice
Taxa stabilită pentru piete si târguri :
a)pentru ocuparea meselor, tarabelor şi altor spaţii (mici comercianţi)
b)pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din
exercitarea unei activităţi pe cont propriu (asociaţii familiale şi persoane
independente autorizate) ;
c)pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor proprii a micilor
producători : legume, fructe ;
d)pentru ocuparea spaţiului amenajat vânzării produselor de lapte,
brânzeturi şi carne ;
e)pentru vânzarea de animale şi păsări :

lei
Taxa
an 2018
5

5
3
3
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Nr.
crt.

2.

19

Modul de folosire a locurilor publice
-bovine, bubaline, cabaline, porci peste 6 luni ;
-porcine sub 6 luni, ovine şi caprine ;
-animale mici şi păsări.
f)pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie (obiecte
şi produse vechi) ;
g)pentru ocuparea locurilor necesare vânzării cerealelor ;
h)pentru ocuparea locurilor necesare vânzării cerealelor din:
-autocamioane 3 tone- 10 tone –lei/zi
-aro+ remorca- lei/zi
-autoturism + remorca- lei/zi
Taxe stabilite pentru persoane fizice sau juridice care ocupă
temporar alte locuri publice decât cele prevăzute la nr. crt. 1,
precum şi suprafeţe în faţa magazinelor, unităţilor sau atelierelor
de prestări :
a)pentru vânzarea de produse sau prestări servicii diverse ;
b)pentru depozitarea diverselor materiale ;
c)pentru amenajare de terase în faţa unităţilor pe perioada sezonului
primavară-toamnă ;
d)pentru utilizarea suprafeţelor de teren inchiriate temporar din domeniul
public cu prilejul diverselor manifestări ;
e)pentru utilizarea spaţiilor din administrarea Consiliului local- preţ pornire
licitaţie pentru închiriere/mp. ;

Alte taxe
1.Taxă pentru închiriere cântar
2.Taxă pentru închiriere litre
3.Taxă pentru închiriere halate
4.Taxă de utilizare a grupurilor sanitare
5.Taxă pentru parcare în zonă centrală
6.Taxa pentru rezervare de spaţii în piaţa agroalimentară
pentru anul 2018 (taxa se încasează până la 31.03.2018,
după această dată spaţiul se pierde)

Preşedinte,
Dan Florin

Taxa
an 2018
3
2
1
2
4
15
8
5

5
5
10
10
5

Taxa pentru
anul 2017
3 lei/buc
3 lei/buc
2 lei/buc
1 lei
3 lei/maşină

lei
Taxa pentru
anul 2018
3 lei/buc
3 lei/buc
2 lei/buc
1 lei
3 lei/maşină

1 lei/mp./zi

1 lei/mp./zi

20
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ANEXA NR.13
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 83 din 30.10.2017
TAXE
Pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii
de venituri care folosesc infrastructura publică locală
Art. 486 alin. (2)
lei/an
Taxă pentru deţinerea în proprietate sau în
Taxa pentru
Taxa pentru
folosinţă a unor utilaje autorizate să
an 2017
an 2018
funcţioneze în scopul obţinerii de venit sau
care folosesc infrastructura publică locală
1. Cazane de fabricat rachiu, prese de ulei,
mori cereale şi ferăstraie mecanice
20 lei
20 lei
2. Darace piue şi mori pentru boia de ardei
20 lei
20 lei
3.Taxă înregistrare tractoare şi alte
asemenea (conf. HCL nr.18/2007)
50 lei
50 lei
4.Taxă înregistrare mopede şi alte
asemenea (conf. HCL nr.18/2007)
20 lei
20 lei
5.Taxă certificat înregistrare tractoare,
mopede şi alte asemenea (conf. HCL nr.
18/2007)
5 lei
5 lei
6.Taxă viză anuală tractoare, mopede şi
alte asemenea ( conf. HCL nr.18/2007)
20 lei
20 lei
Preşedinte,
Dan Florin
ANEXA nr. 14
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 83 din 30.10.2017
Taxele pentru utilizarea sălii de fitness Josenii Bîrgăului cu spaţiile componente
şi aparatura din dotare
Art.486 alin(1)
HCL Josenii Birgaului nr.17 din 25.04.2013
Nr.
Denumirea taxei
Taxa pentru anul 2018
Crt.
1. Taxa de folosinta pentru elevi, studenti la cursul de
3 lei/2h
zi, tineri pana la 18 ani si pensionari
2. Taxa de folosinta pentru adulti
5 lei/2h
3. Taxa de abonament-adulti
35 lei/luna
4. Taxa abonament pentru elevi, student la cursul de zi,
20 lei/luna
tineri pana la 18 ani si pensionari
5. Taxa de inchiriere a intregului spatiu
50 lei/h
6. Taxa pentru grupurile de elevi din cadrul scolilor de
nu se percepe taxa
pe raza comunei Josenii Birgaului, care vin sub
indrumarea si supravegherea cadrelor didactice,
intra orele 8-15 in zilele de invatamant
7. Taxa pentru organizarea de turnee, campionate
100 lei/zi
sportive, etc.
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1.Taxa include folosirea a maximum: 2 Sali de fitness: S1 – sala principal și S2 – sala
secundară, 2 holuri, 1 vestiar și a băii compuse din: duș, 2 chiuvete și 1 WC.
Președinte,
Dan Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA JOSENII BÎRGĂULUI
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 83 din
30.10.2017, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de
persoanele fizice şi juridice din comuna Josenii Birgaului în anul 2018
Consiliul Local al comunei Josenii Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud,
-având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului comunei Josenii Birgaului, domnul Vrincean Nicolae,
înregistrată sub numărul 5464 din 12.12.2017.
-raportul nr. 5463 din 12.12.2017 al Compartimentului buget-finanţe contabilitate din
cadrul Primariei comunei Josenii Bîrgăului;
-prevederile Hotărârii Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 83 din 30.10.2017, privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna
Josenii Birgaului în anul 2018;
-proiectul de hotărâre nr. 5465 din 12.12.2017, iniţiat de către Primarul comunei Josenii
Bîrgăului;
- raportul nr. 70 din 27.12.2017 al comisiei buget-finanţe şi activităţi economico-financiare;
-raportul nr. 29 din 27.12.2017 al comisiei pentru muncă şi protecţie socială, protecţie
copiii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină;
-în conformitate cu:
-prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
-prevederile Titlului IX, Capitolul I-Capitolul VIII, art. 453-art. 483, art.486 alin.(4), din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1/2016- partea II-a, privind Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
ulterioare;
-prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 19 din 28.04.2009, completată cu Hotărârea
Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 37 din 31.08.2011, privind încadrarea pe zone a
terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Josenii Birgaului cu satele componente:
Josenii Birgaului, Mijlocenii Birgaului, Rusu Birgaului si Strimba;
-prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional – secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările si completările
ulterioare;
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-prevederile Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 80/2013 privind taxele
judiciare de timbru;
-prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1553/2003 privind reevaluarea imobilzărilor
corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
-prevederile art. 266 alin. (1), alin. (5), alin (6) si alin (7) din Legea nr. 207/2015, privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare;
-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 41/2016 din 28 iunie 2016,
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;
-prevederile Ordonantei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 98/2009, cu modificarile si completarile ult.;
-prevederile normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 20152019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale,
ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, ministrului finantelor publice si
presedintelui Institutului National de Statistica nr. 734/480/1003/3727/2015;
-prevederile Legii nr. 196/2017 din 29.09.2017, pentru modificarea art. 465 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal;
-prevederile pct. 94 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 din 8 noiembrie
2017, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
-prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările ulterioare,
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
În temeiul dispoziţiilor art. 27, art. 36 alin (2) lit. b, alin (4) lit.c) şi art. 45 alin (2) lit.
c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se modifică și va avea următorul cuprins, Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului
local Josenii Bîrgăului nr. 83 din 30.10.2017, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Josenii Birgaului în anul 2018:
”ANEXA NR. 5
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 83 din 30.10.2017
IMPOZITUL PE MIJLOCUL DE TRANSPORT PE ANUL 2018
Art.470 alin(2)
Art.470 alin (5) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai
mare de 12 tone
Numărul de axe şi greutatea brută
Impozitul
încărcată maximă admisă
(în lei / an)
Ax(e)
Alte sisteme de
motor(oare) cu
suspensie
sistem de
pentru axele
suspensie
motoare
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute
I
două axe
1
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică
0
142
de 13 tone
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Numărul de axe şi greutatea brută
încărcată maximă admisă

2
3
4

II

5
3 axe
1
2
3
4
5
6

7
III 4 axe
1
2
3
4
5
6

Masa de cel
de 14 tone
Masa de cel
de 15 tone
Masa de cel
de 18 tone
Masa de cel

puţin 13 tone, dar mai mică

23

Impozitul
(în lei / an)
Ax(e)
Alte sisteme de
motor(oare) cu
suspensie
sistem de
pentru axele
suspensie
motoare
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute
142
395

puţin 14 tone, dar mai mică

395

555

puţin 15 tone, dar mai mică

555

1257

puţin 18 tone

555

1257

Masa de cel
de 17 tone
Masa de cel
de 19 tone
Masa de cel
de 21 tone
Masa de cel
de 23 tone
Masa de cel
de 25 tone
Masa de cel
de 26 tone
Masa de cel

puţin 15 tone, dar mai mică

142

248

puţin 17 tone, dar mai mică

248

509

puţin 19 tone, dar mai mică

509

661

puţin 21 tone, dar mai mică

661

1019

puţin 23 tone, dar mai mică

1019

1583

puţin 25 tone, dar mai mică

1019

1583

puţin 26 tone

1019

1583

Masa de cel
de 25 tone
Masa de cel
de 27 tone
Masa de cel
de 29 tone
Masa de cel
de 31 tone
Masa de cel
de 32 tone
Masa de cel

puţin 23 tone, dar mai mică

661

670

puţin 25 tone, dar mai mică

670

1046

puţin 27 tone, dar mai mică

1046

1661

puţin 29 tone, dar mai mică

1661

2464

puţin 31 tone, dar mai mică

1661

2464

puţin 32 tone

1661

2464

24
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Art. 470 alin. (6). Combinații de autovehicule un autovehicul articulat sau tren rutier, de
transport marfă cu masa totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone
Impozitul în lei/an
Numărul de axe si greutatea brută
Ax(e)
Alte sisteme de
încărcată maximă admisă
motor(oare)
suspensie
cu sistem de
pentru axele
suspensie
motoare
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute
2+1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14
0
0
tone
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16
0
0
tone
3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18
0
64
tone
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20
64
147
tone
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22
147
344
tone
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23
344
445
tone
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25
445
803
tone
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28
803
1408
tone
9 Masa de cel puţin 28 tone
803
1408
2 + 2 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25
138
321
tone
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26
321
528
tone
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28
528
775
tone
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29
775
936
tone
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31
936
1537
tone
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33
1537
2133
tone
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36
2133
3239
tone
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38
2133
3239
tone
9 Masa de cel puţin 38 tone
2133
3239
2 + 3 axe
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38
1698
2363
tone
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Numărul de axe si greutatea brută
încărcată maximă admisă

2
3
1
2
3
4
1
2
3
4

Masa de cel
tone
Masa de cel
3 + 2 axe
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
3 + 3 axe
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel
tone
Masa de cel

25

Ax(e)
motor(oare)
cu sistem de
suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute
2363

Alte sisteme de
suspensie
pentru axele
motoare

puţin 40 tone

2363

3211

puţin 36 tone, dar mai mică de 38

1500

2083

puţin 38 tone, dar mai mică de 40

2083

2881

puţin 40 tone, dar mai mică de 44

2881

4262

puţin 44 tone

2881

4262

puţin 36 tone, dar mai mică de 38

853

1032

puţin 38 tone, dar mai mică de 40

1032

1542

puţin 40 tone, dar mai mică de 44

1542

2454

puţin 44 tone

1542

2454

puţin 38 tone, dar mai mică de 40

Art. 470 alin. (7) Remorci semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată
a) Până la 1 tonă inclusiv
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone

3211

Impozit
- lei 9
34
52
64

Preşedinte,”
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2018;
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează primarul comunei
și Compartimentul buget finanţe-contabilitate, din cadrul Primăriei Josenii Bîrgăului;
Art.4.Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Josenii Bîrgăului
în şedinţă ordinară cu respectarea art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 15 voturi „pentru”, _/_
voturi „împotrivă”, _/_ „abţineri”, din numărul de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.
Art.5. – Prezenta hotărâre se va comunica cu:
-Instituţia Prefectului- judeţul Bistriţa-Năsăud;
-Primarul comunei Josenii Bîrgăului;
-Compartimentul buget finanţe-contabilitate;
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-locuitorilor comunei prin afişare şi prin publicarea în Monitorul oficial al judeţului BistriţaNăsăud.
Preşedinte,
Cotu George
Nr. 96
Contrasemnează secretar,
Din 27.12.2017
Vizat CFP
Cuciurean Victor
Iacob Ileana

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUD
COMUNA JOSENII BIRGAULUI
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din
comuna Josenii Bîrgăului, în anul 2018
Consiliul local al comunei Josenii Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud;
-având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Josenii Birgaului, domnul Vrincean Nicolae,
înregistrată sub numărul 4097 din 26.09.2017;
- raportul nr.4096 din 26.09.2017 al Compartimentului buget-finanţe contabilitate din
cadrul Primariei comunei Josenii Bîrgăului;
- proiectul de hotărâre nr. 4098 din 26.09.2017 iniţiat de către primarul comunei Josenii
Bîrgăului ;
- raportul nr. 61 din 26.10.2017 al comisiei buget-finanţe şi activităţi economico-financiare;
-raportul nr. 25 din 26.10.2017 al comisiei pentru muncă şi protecţie socială, protecţie
copiii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină;
-raportul nr. 55 din 26.10.2017 al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
agricultură, protecţia mediului şi turism;
-raportul nr. 11 din 26.10.2017 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie;
- nota nr. 4099 din 26.09.2017, din care rezultă că proiectul de hotărâre a fost pus la
dispoziţia cetăţenilor în Punctul de Informare Documentare a Primăriei comunei Josenii
Bîrgăului, în vederea depunerii sugestiilor, opiniilor, recomandărilor şi contestaţiilor;
-solicitarea secretarului comunei înregistrată sub nr. 4601 din 20.10.2017, privind
propuneri de modificare anexa nr. 5 și anexa nr. 6 la proiectul de hotărâre;
În conformitate cu:
-prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
ulterioare;
-prevederile Titlului IX, Capitolul VIII, art. 484, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Hotararii Guvernului nr.1/2016, cu modificările ulterioare, privind Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal;
-prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările ulterioare, privind Codul de procedură
fiscală;
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-prevederile art. 26 alin.(1) lit. b) și c) din Legea nr. 101/2006, Legea serviciului de
salubrizare a localităților, republicată prin Legea nr. 99/2014, pentru modificarea și
completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2016;
-prevederile art. 8 alin.(3) lit.j), art. 42 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 51/2006, republicată,
privind serviciile comunitare de utilități publice, coroborate cu oprevederile art. 25-27 din
Legea nr. 101/2006, republicată, a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările
și completările ulterioare;
-prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul dispoziţiilor art. 27, art. 36 alin (2) lit. b, alin (4) lit.c) şi art. 45 alin (2) lit.
c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. -Se stabileşte cuantumul taxei speciale de eliberare a certificatului de atestare
a edificării construcţiilor în conformitate cu autorizaţia de construire eliberată potrivit legii,
precum şi a unei documentaţii cadastrale potrivit art. 37 din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pe raza administrativ teritorială a comunei
Josenii Bîrgăului, pentru anul 2018, conform anexei nr. 1, la prezenta hotărâre din care
face parte integrantă.
ART.2.-Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru susținerea serviciului public
voluntar de pompieri în vederea prestării către persoanele fizice sau juridice a măsurilor de
apărare împotriva incendiilor, fără a afecta îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, conform
anexei nr. 2, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART.3.-Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru multiplicarea documentelor prin
aparatul xerox din dotarea Primăriei comunei Josenii Bîrgăului, pentru anul 2018, conform
anexei nr. 3, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART.4.-Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru paza comunală, pe raza
administrativ teritorială a comunei Josenii Bîrgăului, pentru anul 2018, conform anexei
nr. 4, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART.5.-Se stabileste cuantumul taxelor speciale pentru folosirea utilajelor din parcul
auto aparținând Primăriei comunei Josenii Bîrgăului, pe raza administrativ teritorială a
comunei Josenii Bîrgăului, pentru anul 2018, conform anexei nr. 5, la prezenta hotărâre
din care face parte integrantă.
ART.6.-Se stabilește cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice
beneficiare ai serviciului de salubrizare pe raza comunei Josenii Bîrgăului, pentru anul
2018, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART.7.-Regulamentul privind condiţiile în care se instituie și se aplică, taxele speciale
stabilite de Consiliul local Josenii Bîrgăului, se regăsește în anexa nr. 6 la prezenta
hotărâre din care face parte integrantă.
ART.8.-Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestaţie, în termen de 15 zile de
la afişarea ei, contestaţiile se vor depune la Punctul de Informare Documentare al comunei
Josenii Bîrgăului.
ART.9.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârile anterioare
ale consiliului local Josenii Bîrgăului, privind stabilirea taxelor locale speciale precum şi
orice alte dispoziţii contrare.
ART.10.- Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2018.
ART.11.(1)-Primarul comunei Josenii Bîrgăului şi Compartimentul buget-finanţe
contabilitate vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
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(2)-Constatarea, urmărirea şi încasarea taxelor speciale din prezenta hotărâre se face
de către compartimentul buget-finanţe contabilitate din cadrul Primăriei comunei Josenii
Bîrgăului.
(3)-Sumele rămase neutilizate din încasarea taxelor speciale, se reportează în anul
următor, având aceeaşi destinaţie, odată cu încheierea exerciţiului bugetar.
ART.12.-Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Josenii
Bîrgăului în şedinţa ordinară, cu respectarea art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 12 voturi
„pentru”, _/_ voturi „împotrivă”, _/_ abţineri, din numărul de 12 consilieri prezenţi în sala
de şedinţă.
ART.12 – Prezenta hotărâre se va comunica cu :
- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud;
- Primarul comunei Josenii Bîrgăului;
- Compartimentul buget - finanţe contabilitate;
-locuitorilor comunei prin afişare şi prin publicarea în Monitorul oficial al judeţului BistriţaNăsăud.
Nr. 84
Din 30.10.2017

Președinte,
Dan Florin
Contrasemnează
Secretar,
Cuciurean Victor
Vizat CFP
Iacob Ileana

ANEXA NR.1
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 84 din 30.10.2017
TAXĂ SPECIALĂ
pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii constructiilor în conformitate cu
autorizaţia de construire eliberată potrivit legii, precum şi a unei documentaţii cadastrale
potrivit art. 36 alin.(1) din Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr.7/1996, rep.

Denumirea taxei

Taxa pentru
anul 2017

lei
Taxa pentru
anul 2018

Taxa pentru eliberarea unui certificat de
atestare a edificării construcţiilor la
cererea cetăţenilor

11

11

Preşedinte,
Dan Florin
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ANEXA NR.2
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 84 din 30.10.2017
TAXĂ SPECIALĂ
pentru finanţarea serviciului public de pompieri

Denumirea taxei

Taxa pentru
anul 2017

Lei/an
Taxa pentru
anul 2018

11

11

3

3

1.Taxa pentru persoanele juridice, societăţi
comerciale, asociaţii familiale, persoane fizice
independente
2. Taxa pentru persoane fizice/gospodărie

Notă: Prin gospodărie se înţelege – poziţia din registrul agricol care deţine construcţii
şi este formată din 1, 2 sau mai multe familii.
Preşedinte,
Dan Florin
ANEXA NR. 3
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 84 din 30.10.2017
TAXĂ SPECIALĂ
pentru multiplicarea documentelor prin
aparatul xerox din dotarea Primăriei Josenii Bîrgăului

Denumirea taxei

Taxa pentru
anul 2017

lei
Taxa pentru
anul 2018

1
2

1
2

Taxa pentru multiplicarea documentelor
prin aparatul xerox – faţă, verso:
a)pentru format A 4
b)pentru format A 3

NOTĂ:
Preţul stabilit este pentru ambele părţi ale hârtiei xeroxate
Preşedinte,
Dan Florin
ANEXA NR. 4
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 84 din 30.10.2017
TAXĂ SPECIALĂ
Pentru paza comunală
Denumirea taxei
1.Taxă pază comunală, persoane fizice
2. Taxă pază comunală, persoane juridice

Taxa pentru
anul 2017
16

lei/an
Taxa pentru
anul 2018
16

80-150
conform contract

80-150
conform contract
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Notă :
Plata pazei comunale este obligatorie pentru fiecare gospodărie în cazul
persoanelor fizice ;
Plata pazei comunale este obligatorie pentru fiecare spaţiu deţinut în cazul
persoanelor juridice.
Beneficiază de o reducere de 100% la plata taxei de pază următoarele
categorii de persoane:
- persoanele titulari de poziţie peste vârsta de 60 ani;
- văduvele de război, veteranii de război, deportaţii politici;
-bolnavii cronici incurabili, cu handicap, care prezintă certificat de la comisia de expertiză a
capacităţii de muncă- titulari de poziţie cu handicap grav, accentuat, invalizi de gradul I;
-poliţiştii şi militarii în activitate;
-preoţii;
-pompierii civili şi familiile acestora;
-familiile formate dintr-o singură persoană din categoriile scutite.
Preşedinte,
Dan Florin
ANEXA NR.5
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 84 din 30.10.2017
TAXE LOCALE SPECIALE
pentru folosirea utilajelor din parcul AUTO,
aparţinând Primăriei comunei Josenii Bîrgăului
Nr.
Crt.
1.

2.

Taxa an 2017

Lei/oră
Taxa an 2018

Tarif /oră: 20 lei;
Tarif /km: 3 lei.

Tarif/oră: 50 lei;
Tarif/ km: 12 lei.

Tarif/oră: 60 lei.

Tarif/oră: 100 lei.

Felul utilajului

Inchiriere utilaj cu combustibilul
instituţiei: RABA 16 tone, tractor,
Autospeciala PSI, Motopompă de apă
semimurdară;
Inchiriere utilaj cu combustibilul
instituţiei:
combină
agricolă
de
treierat, autobasculantă cu braţ
telescopic şi Buldoexcavator- OS
comunal Josenii Bîrgăului;

Preşedinte,
Dan Florin
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ANEXA NR. 6
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 84 din 30.10.2017
TAXĂ SPECIALĂ
de salubrizare pentru persoanele fizice beneficiare a serviciului
de pe raza comunei Josenii Bîrgăului

Denumirea taxei

Taxa pentru
anul 2017

1.Taxa specială de salubrizare, persoane
fizice, pentru activitatea de precolectare și
colectare a deșeurilor
HCL Josenii Bîrgăului nr. 30 din
28.03.2017

3 lei/persoană/lună

Lei
Taxa pentru
anul 2018

3 lei/persoană/lună

Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de
război;
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-Lege nr.118/1990, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art.1 din Ordonanţa
Guvernului nr.105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.189/2000, cu
modificările şi completările ulterioare;
(1) Facilităţile fiscale prevăzute în prezenta anexă, se acordă începând cu luna
următoare depunerii documentelor justificative.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice din categoriile menţionate
la lit. a) și b), care sunt în evidenţa serviciului de specialitate cu scutire la plata impozitelor
şi taxelor locale (aceste persoane au depus documente justificative la dosarele fiscale până
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri), vor beneficia de scutire la plata taxei de
salubrizare.
Preşedinte,
Dan Florin
ANEXA NR. 7
la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 84 din 30.10.2017
REGULAMENT
privind condiţiile în care se instituie și se aplică taxele speciale
stabilite de Consiliul local al comunei Josenii Bîrgăului
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. –(1)- În conformitate cu prevederile art. 484- Taxe speciale din Legea nr.
227/20152015, privind Codul fiscal, respectiv art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind
finanţele publice locale, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul
cetăţeanului Consiliul Local al comunei Josenii Bîrgăului a stabilit taxe speciale.
–(2)- Consiliul local al comunei Josenii Bîrgăului, aprobă regulamentul privind condiţiile
în care se instituie și se aplică taxele speciale stabilite de Consiliul local al comunei Josenii
Bîrgăului, după cum urmează:
TAXELE SPECIALE
Art.2.–(1)–Taxa specială pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii
constructiilor în conformitate cu autorizaţia de construire eliberată potrivit legii, precum şi
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a unei documentaţii cadastrale potrivit art. 37, alin. (1) din Legea cadastrului si a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată;
(2)-Taxa specială pentru susținerea serviciului public voluntar de pompieri în vederea
prestării către persoanele fizice sau juridice a măsurilor de apărare împotriva incendiilor,
fără a afecta îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
(3)–Taxa specială pentru multiplicarea documentelor prin aparatul xerox din dotarea
Primăriei Josenii Bîrgăului ;
(4)– Taxa specială pentru paza comunală;
(5)-Taxa specială pentru folosirea utilajelor din parcul AUTO, aparţinând Primăriei
comunei Josenii Bîrgăului;
(6)-Taxa specială de salubrizare, persoane fizice, pentru activitatea de precolectare și
colectare a deșeurilor.
STABILIREA TAXELOR
Art. 3.– Taxele speciale se stabilesc prin hotărâre a Consiliului local al comunei Josenii
Bîrgăului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(1)–Taxa specială pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii constructiilor
în conformitate cu autorizaţia de construire eliberată potrivit legii, precum şi a unei
documentaţii cadastrale potrivit art. 37 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, republicată;
-Taxa specială a fost instituită de către Consiliul local Josenii Bîrgăului, pentru a veni în
sprijinul cetățenilor în vederea înscrierii dreptului de proprietate asupra construcțiilor în
cartea funciară, în vederea îndeplinirii prevederilor prevăzute de:
- art. 36 și art. 37 din Legea cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,
respectiv art. 887 și 888 din Codul civil.
-În acest sens primarul prin aparatul de specialitate în vederea întocmirii certificatului de
atestare va identifica imobilul în cauză, prin deplasare la adresa posesorului, întocmind o
schiță la scară prin măsurare cu ruleta, cu vecinătăți, preluând totodată informațiile
necesare despre posesorul imobilului. Schița astfel întocmită va sta la baza actualizării
datelor din evidențele Primăriei precum și în vederea eliberării documentelor necesare
pentru îndeplinirea prevederilor legale prevăzute mai sus.
(2)-Taxa specială pentru susținerea serviciului public voluntar de pompieri în vederea
prestării către persoanele fizice sau juridice a măsurilor de apărare împotriva incendiilor,
fără a afecta îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
-În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, cu modificările
ulterioare, privind apărarea împotriva incendiilor, respectiv prevederile art. 1, alin. (1),
alin. (2) și alin. (4), din Ordonanța Guvernului României nr. 88/2001, cu modificările și
completările ulterioare, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice
comunitare pentru situații de urgență, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente
activităţii serviciilor de urgenţă voluntare se asigură din bugetele locale.
-Taxa specială a fost instituită de către Consiliul local Josenii Bîrgăului, în conformitate cu
prevederile art. 36 din Legea nr. 307/2006, cu modificările ulterioare, privind apărarea
împotriva incendiilor, pentru a veni în sprijinul cetățenilor în vederea prestării către
persoanele fizice sau juridice a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, fără a afecta
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, astfel:
a) supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii,
manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea;
b) transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni;
c) limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante;
d) efectuarea de lucrări la înălţime;
e) transport de apă;
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d) informarea și instruirea privind cunoașterea și respectarea regulilor și a măsurilor de
apărare împotriva incendiilor;
e) verificarea modului de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și dispozițiilor
care privesc apărarea împotriva incendiilor, în gospodăriile populației;
f) coșerit și îndeplinirea procedurii de supraveghere a lucrului cu foc deschis.
(3)–Taxa specială pentru multiplicarea documentelor prin aparatul xerox din dotarea
Primăriei Josenii Bîrgăului ;
-Taxa specială a fost instituită de către Consiliul local Josenii Bîrgăului, pentru a
veni în sprijinul cetățenilor în vederea prestării către persoanele fizice sau juridice a
acestor servicii la solicitare.
(4)–Taxa specială pentru paza comunală;
-Taxa specială a fost instituită de către Consiliul local Josenii Bîrgăului, în conformitate cu
prevederile art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
-Serviciul de pază în comuna Josenii Bîrgăului este asigurat prin personal propriu din
aparatul de specialitate al primarului, respectiv cu 2 persoane, pe bază de contract
încheiat cu o firmă specializată de pază și protecție.
(5)-Taxa specială pentru folosirea utilajelor din parcul AUTO, aparţinând Primăriei
comunei Josenii Bîrgăului.
-Prin Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 7 din 10 .03.2010 privind înfiinţarea
Serviciului Public de administrare a domeniului public şi privat de interes local în
subordinea Consiliului Local al comunei Josenii Bîrgăului, aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a acestuia, a organigramei şi a statului de funcţii, s-a înființat
Serviciul Public de administrare a domeniului public şi privat de interes local .
- în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 7 din 10.03.2010, CAIET DE
SARCINI, privind furnizarea/prestarea Serviciului Public de administrare a domeniului
public şi privat de interes local în subordinea Consiliului Local al comunei Josenii Bîrgăului,
Cap. IV pct. B. sarcinile Serviciului Public de administrare a domeniului public şi privat la
punctul 1 și 2 sarcinile serviciului sunt de:
1.A presta servicii de calitate tuturor utilizatorilor şi solicitanţilor ;
2.A deservi toţi operatorii din aria de acoperire fără nici un fel de discriminare.
- în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 7 din 10.03.2010, CAIET DE
SARCINI, privind furnizarea/prestarea Serviciului Public de administrare a domeniului
public şi privat de interes local în subordinea Consiliului Local al comunei Josenii Bîrgăului,
Cap. VI -FINANŢAREA SERVICIULUI , se prevede:
”Finanţarea cheltuielilor Serviciului Public de administrare a domeniului public şi
privat de interes local se asigură din urmatoarele surse:
a) alocaţii de la bugetul local ;
b) venituri proprii extrabugetare:
- taxe provenind din prestarea de servicii către diverse persoane fizice sau juridice ; ….”
-Taxa specială a fost instituită de către Consiliul local Josenii Bîrgăului, în conformitate cu
prevederile art. 64 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004, cu
modificările ulterioare, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei
Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local, pentru a veni în sprijinul
cetățenilor în vederea prestării de servicii de calitate, către persoanele fizice sau juridice cu
mijloacele aflate în dotarea serviciului public.
(6)-Taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice beneficiare a serviciului de pe
raza comunei Josenii Bîrgăului;
În baza prevederilor din Legea nr.101/2006 Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită
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contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife (în cazul în care prestarea serviciului de
salubrizare se face pe baza unui contract) sau prin taxe speciale.
Conform art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare, taxa specială de salubrizare, se face venit la bugetul local şi se
încasează numai de la persoanele fizice care beneficiază de serviciul public pentru care s-a
instituit taxa respectivă.
Agenții economici, instituțiile publice și persoanele fizice autorizate fără personalitate
juridică, vor încheia contracte pentru prestarea serviciilor direct cu operatorul desemnat al
serviciului de salubrizare.
Taxa specială a fost instituită de către Consiliul local Josenii Bîrgăului, în conformitate
prin Hotărârea nr. 30 din 28.03.2017 privind aprobarea instituirii taxei speciale de
salubrizare și aprobarea regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de
salubrizare în comuna Josenii Bîrgăului, pentru persoanele fizice, pentru a veni în sprijinul
cetățenilor în vederea prestării de servicii de calitate pentru precolectarea și colectarea
deșeurilor.
ACHITAREA TAXELOR
Art. 4. – (1)Taxele speciale se achită la caseria Primăriei comunei Josenii Bîrgăului,
odată cu eliberarea documentului sau a serviciului solicitat de către persoana fizică sau
juridică.
(2) Costurile pentru prestările de servicii efectuate sunt stabilite prin hotărâre a
consiliului local, iar sumele încasate se constituie ca venituri ale bugetului local.
EVIDENŢIEREA TAXELOR
Art. 5. – Sumele rezultate din încasarea taxelor speciale prevazute la art. 2:
(1)–Taxa specială pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii constructiilor în
conformitate cu autorizaţia de construire eliberată potrivit legii, precum şi a unei
documentaţii cadastrale potrivit art. 37, alin. (1) din Legea cadastrului si a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, republicată, constitue venituri cuprinse în bugetul local al comunei
Josenii Bîrgăului, cod indicator 18.02.50- cont: RO040TREZ10121180250XXXXX
(2)-Taxa specială pentru susținerea serviciului public voluntar de pompieri în vederea
prestării către persoanele fizice sau juridice a măsurilor de apărare împotriva incendiilor,
fără a afecta îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, constitue venituri cuprinse în bugetul local
al comunei Josenii Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud, cod indicator 18.02.50-cont:
RO040TREZ10121180250XXXXX;
(3)–Taxa specială pentru multiplicarea documentelor prin aparatul xerox din dotarea
Primăriei Josenii Bîrgăului constitue venituri cuprinse în bugetul local al comunei Josenii
Bîrgăului, cod indicator 18.02.50- cont: RO040TREZ10121180250XXXXX;
(4)– Taxa specială pentru paza comunală, constitue venituri cuprinse în bugetul local al
comunei Josenii Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud cod indicator 18.02.50-cont:
RO040TREZ10121180250XXXXX;
(5)-Taxa specială pentru folosirea utilajelor din parcul AUTO, aparţinând Primăriei
comunei Josenii Bîrgăului, constitue venituri cuprinse în bugetul local al comunei Josenii
Bîrgăului, cod indicator 18.02.50- cont: RO040TREZ10121180250XXXXX;
(6)-Taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice beneficiare a serviciului de pe
raza comunei Josenii Bîrgăului, constitue venituri cuprinse în bugetul local al comunei
Josenii Bîrgăului, cod indicator 18.02.50- cont: RO040TREZ10121180250XXXXX, şi se vor
utiliza în scopurile pentru care au fost create, potrivit dispoziţilor legale.
Art. 6.Urmărirea şi evidenţa taxelori speciale se face de către Compartimentul buget
finanțe contabilitate din cadrul Primăriei comunei Josenii Bîrgăului.
Preşedinte,
Dan Florin
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