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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL TIHA BÂRGĂULUI
HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice şi
juridice din comuna Tiha Bârgăului, în anul 2019
Consiliul local Tiha Bârgăului , judeţul Bistriţa – Năsăud , întrunit în şedinţa ordinară şi
publică în data de 21.11.2018 , în prezenţa unui număr de 14 consilieri
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului nr. 7824 din 20.09.2018;
- raportul nr. 7823 din 20.09.2018 al d-lui Rînziş Maxim, referent în cadrul biroului
administrativ, financiar-contabil;
- Hotărârea Consiliului local Tiha Bârgăului nr. 37/2009 privind încadrarea pe zone de
impozitare a terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Tiha Bârgăului , judeţul
Bistriţa-Năsăud;
- raportul comisiei de specialitate nr. I – Activităţi economico-financiare, Juridică şi de
disciplină înregistrat sub nr. 10221 din 20.11.2018;
- raportul comisiei de specialitate II Administraţie publică locală, amenajarea teritoriului şi
urbanism, agricultură, protecție mediu și turism nr. 10222 din 20.11.2018;
- raportul comisiei de specialitate III – Activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie
socială, învăţământ, sănătate şi familie, protecție copii, tineret şi sport nr. 10223 din
20.11.2018;
- proces-verbal de afişare a proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 7825 din 20.09.2018;
În conformitate cu:
- prevederile art. 9 pct. 3 Carta europeană a autonomiei locale , adoptată la Strasbourg la
15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile Titlului IX art. 453-495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ;
- prevederile Ordinului nr. 1069/1578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX „
Impozite şi taxe locale „ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal , aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1/2016;
- prevederile art. I , Titlul IX – Impozite şi taxe locale , pct. 94 , pct. 95 şi pct. 96 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 79/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- prevederile Legii nr. 111/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal;
- prevederile Legii nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
României nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative;
- 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 art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală;
- prevederile Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal ;
- prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate;
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- prevederile Legii nr. 107/2017 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal;
- prevederile Legii nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
României nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal;
- prevederile Legii nr. 26/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
României nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- prevederile Legii nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal;
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 şi art. 7 din Legea nr. 52 / 2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. c) şi
art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se majorează impozitele și taxele locale datorate de persoane fizice şi juridice
din comuna Tiha Bârgăului , în anul 2019 cu 5% faţă de nivelurile adoptate prin Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal .
Art. 2 (1) Se stabileşte impozitul pe clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în
proprietatea persoanelor fizice prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a
clădirii , determinată potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
(2) Se stabileşte impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice prin aplicarea cotei de 0,2 % asupra valorii care poate fi:
a) 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 referință;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5
ani anteriori anului de referinţă;
c) 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.
(3) 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.
(4) În cazul în care valoarea clădirii nerezidenţiale nu poate fi calculată conform
prevederilor alin. (2), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii
impozabile determinate conform alin. (1).
(5) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în
scop rezidenţial conform prevederilor alin. (1) cu impozitul determinat pentru suprafaţa
folosită în scop nerezidenţial , conform prevederilor alin. (2).
(6) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform prevederilor alin.
(1).
(7) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu
pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfăşoară nicio activitate economică , impozitul se calculează conform prevederilor alin.
(1);
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b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se
desfăşoară activitatea economică , iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina
persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează
conform prevederilor alin. (2).
Art. 3 Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice pentru anul 2019
se stabileşte după cum urmează:
(1)Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii
impozabile a clădirii.
(2)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice , impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,5%, inclusiv,
asupra valorii impozabile a clădirii.
(3)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.
(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice,
impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop
rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop
nerezidenţial , conform alin. (2) sau (3).
(5) 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:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) 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;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul
anului fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate,
în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) 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;
f) 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 .
(6) 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.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de
care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.
(8) Prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile a clădirilor dobândite înainte
de 01.01.2016, dar a căror valoare de inventar nu a fost actualizată conform
reglementărilor contabile, după această dată.
(9) 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.
(10) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult
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6 luni în cursul unui an calendaristic , se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal
următor celui în care este îndeplinită această condiţie.
(11) Se acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri conform anexei nr. 14 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .
(12) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (11), se
aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune
documentele justificative.
(13) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor
imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
Art. 4 Se stabileşte impozitul pe teren în sumă fixă anuală pe hectar de teren , pe
ranguri de localităţi , categorii de folosinţă şi pe zone, pentru persoanele fizice care deţin
în proprietate teren în intravilanul localităţii, conform anexei nr. 2, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Se stabileşte impozitul pe teren în sumă fixă anuală pe hectar de teren, pe
ranguri de localităţi , categorii de folosinţă şi pe zone, pentru persoanele juridice care
deţin în proprietate teren în intravilanul localităţii, conform anexei nr. 2A care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Se stabileşte impozitul pe teren în sumă fixă pe hectar de teren , pe ranguri de
localităţi , categorii de folosinţă şi pe zone pentru persoanele fizice şi juridice care deţin în
proprietate teren în extravilanul localităţii , conform anexei nr. 3 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 7 (1) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale , concesionate , închiriate , date în administrare ori în folosinţă, se
stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare
impozitului pe teren, conform art. 3-5.
(2) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult
6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal
următor celui în care este îndeplinită această condiţie.
(3) Se acordă scutirea impozitului/taxei pe teren conform anexei nr. 14 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
(4) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren , stabilită conform alin. (3), se aplică
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune
documentele justificative.
Art. 8 (1) Se stabileşte impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică
care aparţin contribuabililor persoane fizice şi juridice, în funcţie de capacitatea cilindrică a
motorului, pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune din aceasta, sau masa totală maximă
autorizată, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se acordă scutirea impozitului pe mijloacele de transport conform anexei nr. 14
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9 Se stabileşte impozitul pe mijloacele de transport pe apă deţinute de persoanele
fizice şi juridice , conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10 Se stabileşte impozitul pe mijloacele de transport pentru autovehiculele de
transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone conform anexei nr.
6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 11 Se stabileşte taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor
de construire şi a altor avize şi autorizații, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 12 Se stabileşte taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor
activități, conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 13 (1) Se stabileşte taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate,
conform anexei nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se stabileşte taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, conform anexei
nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 14 Se stabileşte impozitul pe spectacole pentru persoanele care organizează o
manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă, conform anexei
nr. 10 care face parte integrantă.
Art. 15 Se stabileşte taxa pentru folosirea locurilor publice (piețe, târguri, oboare)
conform anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 16 Se stabileşte taxa pentru folosirea locurilor publice conform anexei nr. 12 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 17 Contravențiile la regimul taxelor și impozitelor locale sunt prevăzute în anexa
nr. 13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 18 Se aprobă lista clădirilor pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii
şi scutirile care se acordă, conform anexei nr. 14 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 19 (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi a
impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către contribuabili,
persoane fizice sau juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal, consiliul local acordă
o bonificaţie de 10%.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin (1), bonificaţia nu se acordă dacă fiecare din
aceste categorii de impozite este de până la 50 lei inclusiv, situaţie în care legea prevede
obligativitatea achitării integrale a acestora până la data de 31 martie a anului fiscal.
Art. 20 Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31
decembrie 2018 mai mici de 20 lei.
Art. 21 Impozitele se vor plăti anual , în două rate egale , până la data de 31 martie şi
30 septembrie inclusiv.
Art. 22 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , se abrogă hotărârea Consiliului
local nr. 121/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice
şi juridice din comuna Tiha Bârgăului , în anul 2018.
Art. 23 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2019 şi se
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului local şi se va publica în
Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud.
Art. 24 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Tiha Bârgăului şi Biroul administrativ, financiar - contabil din cadrul primăriei
comunei Tiha Bârgăului.
Art. 25 Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Tiha
Bârgăului, în şedinţă ordinară, cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr.
215/2001, respectiv cu un număr de 14 voturi “pentru” , ___-__ voturi “împotrivă” şi ____ ”abţineri” din 14 consilieri prezenţi.
Art. 26 Prezenta hotărâre se va comunica cu:
- Biroul administrativ, financiar - contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Tiha Bârgăului;
- Biroul comunitar pentru cadastru şi agricultură din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Tiha Bârgăului;
- Primarul comunei , d-l Ing. Şut Vasile;
- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud;
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- Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
H. nr. 116
din 21.11.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PRAŞCA NICOLAE

CONTRASEMNAT
SECRETAR,
CUREAN MIADELA

* Anexele la Hotărârea Consiliului Local Tiha Bârgăului nr. 116 din 21.11.2018 se pot
consulta la sediul Primăriei comunei Tiha Bârgăului
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL TIHA BÂRGĂULUI
HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din
comuna Tiha Bârgăului, în anul 2019
Consiliul local Tiha Bârgăului, judeţul Bistriţa – Năsăud, întrunit în şedinţa ordinară şi
publică în data de 21.11.2018, în prezenţa unui număr de 14 consilieri.
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului nr. 7827 din 20.09.2018;
- raportul nr. 7826 din 20.09.2018 al d-lui Rînziş Maxim, referent în cadrul biroului
administrativ , financiar-contabil;
- adresa nr. 1120/20.11.2018 emisă de ADI pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor
Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Hotărârea Consiliului local Tiha Bârgăului nr. 84/2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminelor Culturale de pe raza Comunei
Tiha Bârgăului ,județul Bistrița-Năsăud;
- Hotărârea Consiliului local Tiha Bârgăului nr. 85/2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Sălii de sport din localitatea Tureac ,
Comuna Tiha Bârgăului , județul Bistrița-Năsăud;
- Hotărârea Consiliului local Tiha Bârgăului nr. 86/2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Terenului de sport cu gazon artificial din
localitatea Tureac, Comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud;
- raportul comisiei de specialitate nr. I – Activităţi economico-financiare, Juridică şi de
disciplină înregistrat sub nr. 10224 din 20.11.2018;
- raportul comisiei de specialitate II Administraţie publică locală , amenajarea teritoriului
şi urbanism, agricultură, protecție mediu și turism nr. 10.225 din 20.11.2018;
- raportul comisiei de specialitate III – Activităţi social-culturale, muncă şi protecţie
socială , învăţământ, sănătate şi familie nr. 10.226 din 20.11.2018;
- proces-verbal de afişare a proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 7828 din
20.09.2018;
In conformitate cu:
- prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 , art. 4 şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică;
In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. c) şi art.115
lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

8

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 5 / 28 IUNIE 2019

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se stabilesc taxele speciale , datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna
Tiha Bârgăului conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art. 2 Se stabileşte Regulamentul privind modul de folosire a sumelor obtinute din
încasarea taxelor speciale conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă hotărârea Consiliului
local nr. 122/2017 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi
juridice din comuna Tiha Bârgăului , în anul 2018.
Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2019 şi se
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului local şi se va publica în
Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud.
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Tiha Bârgăului şi Biroul administrativ, financiar-contabil din cadrul primăriei comunei Tiha
Bârgăului.
Art. 6 Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Tiha
Bârgăului, în şedinţă ordinară, cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea nr.
215/2001, respectiv cu un număr de 14 voturi “pentru”, ___-__ voturi “împotrivă” şi _-___
”abţineri” din 14 consilieri prezenţi.
Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica cu:
- Biroul administrativ, financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Tiha Bârgăului;
- Persoanele cu atribuții de administrare a căminelor culturale, sălii şi terenului de sport;
- Primarul comunei, d-l Ing. Şut Vasile;
- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.
H. nr. 117
din 21.11.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PRAŞCA NICOLAE

CONTRASEMNAT
SECRETAR,
CUREAN MIADELA

* Anexele la Hotărârea Consiliului Local Tiha Bârgăului nr. 117 din 21.11.2018 se pot
consulta la sediul Primăriei comunei Tiha Bârgăului
ROMANIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA TIHA BÂRGĂULUI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRȂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Tiha Bârgăului pe anul 2019
Consiliul local al comunei Tiha Bârgăului, întrunit în şedinţa ordinară în data de
22.04.2019 , în prezenţa unui număr de 14 consilieri,
Având în vedere:
- adresa nr. 6252/28.03.2019 emisă de Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud;
- decizia nr. 3 /20.03.2019 a Administrației Județene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate pentru
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echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor
destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau
indemnizaţiile lunare, finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne , cărbuni şi
combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii
defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar, a drepturilor copiilor
cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, a sumelor destinate
finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea
consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, a finanţării creşelor , acordarea
suportului alimentar, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului , a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru drumuri pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020-2022;
- decizia nr. 5 din 02.04.2019 a Administrației Județene a Finanţelor Publice BistriţaNăsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor destinate finanţării de bază a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea învăţământului particular şi cel confesional, acreditate pentru anul 2019 şi
estimări 2020-2022;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 12/06.02.2018 privind repartizarea pe
unități administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit, a sumelor alocate
din cotele defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud , pe anul 2019;
- Scrisoarea – cadru nr. 463921/20.09.2018 elaborată de Ministerul Finanţelor Publice,
privind contextul macroeconomic , metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe
anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020-2022, precum şi limitele de cheltuieli stabilite
pe ordonatorii principali de credite;
- expunerea de motive nr. 2793 din 27.03.2019 a Primarului comunei Tiha Bârgăului
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tiha Bârgăului pe anul
2019;
- raportul nr. 2792 din 27.03.2019 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Tiha Bârgăului pe anul 2019;
- raportul comisiei de specialitate I - Activităţi economico financiare,Juridică şi de disciplină
nr. 3351 din 15.04.2019;
- raportul comisiei de specialitate II - Administraţie publică locală, amenajarea teritoriului
şi urbanism, agricultură, protecție mediu și turism nr. 3352 din 15.04.2019;
- raportul comisiei de specialitate III – Activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie
socială, învăţământ, sănătate şi familie, protecție copii, tineret şi sport nr. 3353 din
15.04.2019;
- procesul-verbal nr. 2794 din 27.03.2019 de afişare a proiectului bugetului local de
venituri şi cheltuieli al comunei Tiha Bârgăului pe anul 2019, la sediul Primăriei din Tiha
Bârgăului str. Principală nr. 452;
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 116 din 21.11.2018 privind aprobarea taxelor şi
impozitelor locale pentru anul 2019;
- prevederile art. 2 (1) pct. 50, 51 şi (2) (6), art.14 (6)-(8), art. 19 (1), art. 20 (1) lit. a),
art. 25, art. 26, art. 32 alin. (1) și (2), art. 33 alin. (2)-(5), (7)-(9), art. 39, art. 41, art. 42,
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art. 44 alin. (1), art. 45 şi art. 46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 3809 din 18.12.2018, capitolul III pct
3.17;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/15.03.2019;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) , alin. (4) lit. a) , art. 45 alin. (2) lit. a) ,
alin. (4), art. 63 alin. (1) lit. c) , alin. (4) lit. a) şi b) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată ,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 (1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei
Tiha Bârgăului pe anul 2019 , la venituri în sumă de 58.472 mii lei , la cheltuieli în sumă de
77.361 mii lei , conform anexei nr. 1, (formular cod 11) (*).
(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei Tiha
Bârgăului pe anul 2019 s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 14 alin. 7 din Legea nr.
273/2006 , cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 (1) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi la
cheltuieli pe capitole , titluri , articole de cheltuieli , subcapitole şi paragrafe, pe anul 2019,
la venituri în sumă de 57.972 mii lei, la cheltuieli în sumă de 76.861 mii lei, conform anexei
nr. 2 , (formular cod 11/01).
(2) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi la
cheltuieli pe capitole , pe secţiuni , titluri , articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe,
după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 7.746 mii lei şi cheltuieli în sumă de
7.746 mii lei.
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 50.226 mii lei şi cheltuieli în sumă de
69.115 mii lei.
(3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Tiha
Bârgăului pe anul 2019 în sumă de 18.889.245,91 lei (se aplică prevederile art. 58 alin. (1)
din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare).
Art. 3 (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2019, la venituri în sumă de 515 mii lei, la cheltuieli în
sumă de 515 mii lei , conform anexei nr. 3 (formular cod 11/02).
(2) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pe anul 2019 , pe secţiuni după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 515 mii lei şi cheltuieli în sumă de 515
mii lei .
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de __-_ mii lei şi cheltuieli în sumă de _____ mii lei .
(3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anul 2018 în anul 2019 în
sumă de 429.195,20 lei ca și venit al bugetului local conform Ordinului Ministerului
Finanțelor Publice 3.809 din 18.12.2018 , capitolul III pct 3.17, în condițiile art . 70 alin.
(3) și art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 , cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul 2019,
conform anexei nr. 4 (formular cod 11/06).
Art. 5 Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2019 pe grupe de investiţii şi
surse de finanţare conform anexei nr. 5 (formular cod 14).
Art. 6 Se aprobă fişa obiectivului , proiectului şi categoriei de investiţii conform anexei
nr. 6 (formular cod 15).
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Art. 7 Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art. 8 Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local Tiha Bârgăului
nr. 29 din 07.03.2019 privind aprobarea utilizării în anul 2019 din excedentul anului 2018
al bugetului local al Comunei Tiha Bârgăului, până la aprobarea bugetului local pentru anul
2019 .
Art. 9 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin
afişare la sediul consiliului local şi se publică în Monitorul Oficial al Judeţului BistriţaNăsăud .
Art. 10 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Tiha Bârgăului .
Art. 11 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”, .-… voturi „împotrivă”
şi …-…abţineri din 14 consilieri prezenţi.
Art. 12 Compartimentul de resort/secretarul unităţii administrativ – teritoriale va
comunica prezenta hotărârea cu:
-Primarul comunei Tiha Bârgăului;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
H. nr. 39
din 22.04.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TOMOROGA BOGDAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CUREAN MIADELA

* Anexele la Hotărârea Consiliului Local Tiha Bârgăului nr. 39 din 22.04.2019 se pot
consulta pe site-ul la sediul Primăriei comunei Tiha Bârgăului
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