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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL TIHA BÎRGĂULUI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice şi
juridice din comuna Tiha Bîrgăului , în anul 2013

şi
-

-

-

-

-

Consiliul local Tiha Bîrgăului , judeţul Bistriţa – Năsăud , întrunit în şedinţa ordinară
publică în data de 09.01.2013 , în prezenţa unui număr de 13 consilieri
Având în vedere :
expunerea de motive a primarului nr. 7288 din 28.12.2012 ;
raportul secretarului comunei Tiha Bîrgăului nr. 7287 din 28.12.2012 ;
Hotărârea Consiliului local Tiha Bîrgăului nr. 37/2009 privind încadrarea pe zone de
impozitare a terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Tiha Bîrgăului , judeţul
Bistriţa-Năsăud ;
raportul comisiei de specialitate nr. I – Activităţi economico-financiare , Juridică şi de
disciplină înregistrat sub nr. 65 din 08.01.2013 ;
raportul comisiei de specialitate II Administraţie publică locală , amenajarea teritoriului
şi urbanism , agricultură , protecție mediu și turism nr. 66 din 08.01.2013 ;
procesul-verbal de afişare a proiectului de hotărâre nr. 7289 din 28.12.2012 ;
In conformitate cu :
prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1309 din 27 Decembrie 2012 privind nivelurile
pentru valorile impozabile , impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora ,
precum și amenzile aplicabile ȋncepȃnd cu anul 2013 ;
prevederile Titlului IX , art. 247-297 din Legea nr. 571 / 2003 , privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare ;
prevederile Legii nr. 117 / 1999 , privind taxele extrajudiciare de timbru , cu
modificările şi completările ulterioare ;
prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 44 / 2004 , pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 , privind Codul fiscal , cu modificările şi
completările ulterioare ;
prevederile Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003
privind Codul fiscal ;
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ;
prevederile art. 26 lit.(b din Legea nr. 448 privind privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap ;
prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 59 din 30.06.2010 privind modificarea Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal ;
prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 30 din 31.08.2011 privind modificarea
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , precum şi pentru
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale ;
prevederile art. 16 lit.(e din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război ;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare ;
prevederile art. 178 , alin.(3) din Ordonanţa Guvernului României nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală , cu modificările şi completările ulterioare ;
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prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea
reglementărilor contabile conforme cu directivele europene ;
prevederile art. 1 alin.(2) , art. 2 , art. 4 şi art.6 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 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată ,
HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 (1) Se stabileşte impozitul pe clădirile 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) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri
datorează un impozit pe clădiri după cum urmează :
a)cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu ;
b)cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu ;
c)cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu .
(3) In cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa
de domiciliu , impozitul se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost
dobândite , aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar .
(4) Nu intră sub incidenţa alin.(2) persoanele fizice care deţin în proprietate
clădiri dobândite prin succesiune legală .
Art. 2 Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor juridice , pentru anul 2013 se
stabileşte după cum urmează :
(1)Prin aplicarea cotei de 1 % asupra valorii de inventar a clădirilor care:
a) au fost dobândite începând cu data de 01.01.2010 ;
b) au fost dobândite anterior datei de 01.01.2010 , dar a căror valoare de inventar a fost
reevaluată conform reglementărilor contabile ;
c) au fost modernizate , dar numai pentru cele care au fost reevaluate conform
reglementărilor contabile , după data de 01.01.2010 ;
(2)Prin aplicarea cotei de 12% asupra valorii de inventar a clădirilor care nu au fost
reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă
( 01.01.2010 – 31.12.2012 ) ;
(3) Prin aplicarea cotei de 32% asupra valorii de inventar a clădirilor care nu au fost
reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă
( 01.01.2008 – 31.12.2012 ) ;
(5)Pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic ,
cota de impozit pentru clădiri este de 6% din valoarea de inventar a clădirii ;
(4)Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale , concesionate , închiriate , date în administrare ori în folosinţă , după caz ,
persoanelor juridice , 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 .
Art. 3 Se stabileşte impozitul/taxa pe teren în sumă fixă anuală pe hectar de teren ,
pe ranguri de localităţi , categorii de folosinţă şi pe zone pentru persoanele fizice si juridice
care deţin în proprietate teren cu contrucţii în intravilanul localităţii , conform anexei nr. 2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 4 Se stabileşte impozitul/taxa pe teren în sumă fixă anuală pe hectar de
teren , pe ranguri de localităţi , categorii de folosinţă şi pe zone pentru persoanele fizice şi
juridice care deţin în proprietate teren de orice altă categorie de folosinţă decât cea de
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terenuri cu construcţii , în intravilanul localităţii , conform anexei nr. 2A, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.5 Se stabileşte impozitul/taxa 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. 2B , care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 6 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 .
Art.7 Se stabileşte impozitul asupra mijloacelor 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 , conform anexei nr. 3, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.8 Se stabileşte impozitul asupra autovehiculelor de transport marfă cu masa
total maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone , conform anexei nr. 4 , care face
parte integrantă din prezenta hotărȃre .
Art.9 Se stabileste impozitul pentru remorci , semiremorci sau rulote , conform
anexei nr. 5 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.10 Se stabileşte impozitul asupra mijloacelor de transport pe apă , conform
anexei nr. 6 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.11 Se stabileşte cuantumul taxei pentru eliberarea certificatelor de urbanism ,
avizelor şi autorizaţiilor din domeniul construcţiilor , conform anexei nr. 7 , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.12 Se stabileşte cuantumul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi
publicitate , în lei/mp sau fracţiune de mp/an conform anexei nr. 8 , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.13 Se stabileşte impozitul pe spectacol cu cotele prevăzute în anexa nr. 9 ,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.14 Se stabileşte cuantumul taxei pentru eliberarea actelor de către organele
Administraţiei publice locale , conform anexei nr. 10 , care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.15 (1) Se stabilesc taxe speciale , conform anexei nr. 11 , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
(2) Se stabilește taxa specială pentru deschideri de poziție ȋn Registrul
agricol , pentru modificări efectuate ȋn Registrul agricol privind construcțiile și terenurile ,
ȋn sumă de 20 lei , conform Regulamentului aprobat prin Hotărȃrea Consiliului local nr. 1
din 09.01.2013 , anexa nr. 14 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.16 Se stabilesc limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute de Legea
nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal , Hotărârea de Guvern nr. 1309 din 27 Decembrie
2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele și taxele locale și alte taxe
asimilate acestora , precum și amenzile aplicabile ȋncepȃnd cu anul 2013, conform anexei
nr. 12 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.17 Se aprobă lista clădirilor speciale , conform anexei nr. 13 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.18 Se aprobă taxele speciale conform Regulamentului aprobat prin Hotărȃrea
Consiliului local nr. 1/09.01.2013 , conform anexei nr. 14 , care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.19 Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31
decembrie 2012 , mai mici şi inclusiv de 10 lei .
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Art.20 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri , a impozitului pe teren şi
a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru întregul an de către persoanele
fizice şi persoanele juridice , până la data de 31 martie a anului fiscal , Consiliul local
acordă o bonificaţie de 10 % .
Art.21 Impozitul anual pe clădiri și impozitul anual pe teren datorat atȃt de
persoane fizice cȃt și de persoane juridice , de pȃnă la 50 lei inclusiv , se plătește integral
pȃnă la primul termen de plată .
Art.22 Impozitul pe clădiri , impozitul pe teren ( cu construcţii ) , taxa pentru
eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează
de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I
de invaliditate .
Art.23 Veteranii de război , văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale
veteranilor de război beneficiază de scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale,
precum şi de plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile în suprafaţă de până
la 5 ha .
Art.24 Impozitele se vor plăti anual , în două rate egale , până la data de 31 martie
şi 30 septembrie inclusiv .
Art. 25 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , se revocă hotărârea
Consiliului local nr. 50/28.11.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate
de persoane fizice şi juridice din comuna Tiha Bîrgăului , în anul 2013.
Art.26 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2013 şi
se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului local şi se va publica în
Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud .
Art.27 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Tiha Bîrgăului şi Serviciul administrativ-financiar din cadrul primăriei comunei Tiha
Bîrgăului .
Art.28 Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Tiha
Bîrgăului , în şedinţă ordinară , cu respectarea art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001,
respectiv cu un număr de 13 voturi “pentru” , __-___voturi “împotrivă” şi _-___ ”abţineri”
din 13 consilieri prezenţi .
Art.29 Prezenta hotărâre se va comunica cu:
- Serviciul Administrativ-financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Tiha Bîrgăului ;
- Serviciul comunitar pentru cadastru şi agricultură din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Tiha Bîrgăului ;
- Compartimentul evidenţă imobiliară , registrul agricol ;
- Primarul comunei , d-l Vasile Dologa ;
- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud ;
- Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud .

H. nr. 1
din 09.01.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CIOANCA IOAN

CONTRASEMNAT
SECRETAR ,
CUREAN MIADELA

*Anexele la Hotărârea Consiliului local Tiha Bîrgăului nr.1/2013 se pot consulta la
sediul primăriei
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL TIHA BÎRGĂULUI

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărȃrii Consiliului local Tiha Bȋrgăului nr.
1/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane
fizice şi juridice din comuna Tiha Bîrgăului , în anul 2013

şi
-

-

-

-

Consiliul local Tiha Bîrgăului , judeţul Bistriţa – Năsăud , întrunit în şedinţa ordinară
publică în data de 28.03.2013 , în prezenţa unui număr de 14 consilieri
Având în vedere :
adresa nr. II D 891 din 04.02.2013 emisă de Instituția Prefectului – Județul BistrițaNăsăud ;
expunerea de motive a primarului nr. 672 din 13.02.2013 ;
raportul secretarului comunei Tiha Bîrgăului nr. 671 din 13.02.2013 ;
Hotărârea Consiliului local Tiha Bîrgăului nr. 37/2009 privind încadrarea pe zone de
impozitare a terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Tiha Bîrgăului , judeţul
Bistriţa-Năsăud ;
raportul comisiei de specialitate nr. I – Activităţi economico-financiare , Juridică şi de
disciplină înregistrat sub nr. 1454 din 25.03.2013 ;
raportul comisiei de specialitate II Administraţie publică locală , amenajarea teritoriului
şi urbanism , agricultură , protecție mediu și turism nr. 1455 din 25.03.2013 ;
procesul-verbal de afişare a proiectului de hotărâre nr. 673 din 13.02.2013 ;
In conformitate cu :
prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1309 din 27 Decembrie 2012 privind nivelurile
pentru valorile impozabile , impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora ,
precum și amenzile aplicabile ȋncepȃnd cu anul 2013 ;
prevederile Titlului IX , art. 247-297 din Legea nr. 571 / 2003 , privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare ;
prevederile Legii nr. 117 / 1999 , privind taxele extrajudiciare de timbru , cu
modificările şi completările ulterioare ;
prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 44 / 2004 , pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 , privind Codul fiscal , cu modificările şi
completările ulterioare ;
prevederile Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003
privind Codul fiscal ;
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ;
prevederile art. 26 lit.(b din Legea nr. 448 privind privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap ;
prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 59 din 30.06.2010 privind modificarea Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal ;
prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 30 din 31.08.2011 privind modificarea
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , precum şi pentru
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale ;
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prevederile art. 16 lit.(e din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război ;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare ;
prevederile art. 178 , alin.(3) din Ordonanţa Guvernului României nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală , cu modificările şi completările ulterioare ;
prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea
reglementărilor contabile conforme cu directivele europene ;
prevederile art. 1 alin.(2) , art. 2 , art. 4 şi art.6 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 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată ,
HOTĂRĂŞTE :

Art.I Se modifică Anexa nr. 3 privind impozitul asupra mijloacelor 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 ,
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre , ȋntrucȃt la punctul
II din anexă nu au fost individualizate taxele .
Art.II Se modifică Anexa nr. 10 privind taxa pentru eliberarea de acte de către
organele administrației publice locale , prin anularea pct. 4 din anexă , conform anexei nr.
2 care face parte integrantă din prezenta hotărȃre , ȋntrucȃt taxa pentru eliberarea
certificatelor de atestare fiscală nu se datorează .
Art.III (1) Se modifică Anexa nr. 11 privind taxele speciale prin anularea taxei
pentru folosirea locurilor publice și a taxei pentru terenurile proprietatea publică sau
privată a statului , conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărȃre .
(2) Se modifică Anexa nr. 11 privind taxele speciale prin anularea taxei
pentru deschiderea de poziție ȋn registrul agricol și pentru modificări efectuate ȋn registrul
agricol privind construcțiile și terenurile , ȋntrucȃt nu este legală , conform anexei nr. 3
care face parte integrantă din prezenta hotărȃre .
Art.IV Se modifică art. 17 din Hotărȃrea Consiliului local Tiha Bȋrgăului nr. 1/2013
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice din
comuna Tiha Bîrgăului , în anul 2013 , și va avea următorul cuprins : “ Se aprobă lista
clădirilor pentru care nu se datorează impozit , prin efectul legii , conform anexei nr. 13
care face parte integrantă din prezenta hotărâre “ .
Art.V Se modifică Anexa nr. 14-Regulamentul privind modul de folosire a sumelor
obtinute din încasarea taxelor speciale , conform anexei nr. 4 care face parte integrantă
din prezenta hotărȃre .
Art.VI Celelalte articole rămȃn neschimbate .
Art.VII Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Tiha Bîrgăului şi Serviciul administrativ-financiar din cadrul primăriei comunei Tiha
Bîrgăului .
Art.VIII Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Tiha
Bîrgăului , în şedinţă ordinară , cu respectarea art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001,
respectiv cu un număr de 14 voturi “pentru” , __-___voturi “împotrivă” şi _-___ ”abţineri”
din 14 consilieri prezenţi .
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Art. IX Prezenta hotărâre se va comunica cu:
Serviciul Administrativ-financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Tiha Bîrgăului ;
Serviciul comunitar pentru cadastru şi agricultură din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Tiha Bîrgăului ;
Compartimentul evidenţă imobiliară, registrul agricol ;
Primarul comunei, d-l Vasile Dologa ;
Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud ;
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud .

H. nr. 3
din 28.03.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CIOANCA IOAN

CONTRASEMNAT
SECRETAR ,
CUREAN MIADELA

*Anexele la Hotărârea Consiliului local Tiha Bîrgăului nr.3/2013 se pot consulta la
sediul primăriei
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ROMANIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA TIHA BȊRGĂULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRȂRE
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Tiha Bȋrgăului pe anul 2013

Consiliul local al comunei Tiha Bîrgăului , întrunit în şedinţa ordinară în data de
03.04.2013 ,
Având în vedere:
- adresa Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 2626 din 12.03.2013 privind sumele
defalcate din TVA şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit aprobate prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 32 din 12.03.2013 potrivit
prevederilor din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/21.02.2013;
- decizia nr.34/28.02.2013 a Directorului executiv al Direcţiei generale a finanţelor
publice Bistriţa-Năsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 şi a sumelor
din cotele defalcate din impozitul pe venit;
- Scrisoarea – cadru nr.351641/31.05.2012 elaborată de Ministerul Finanţelor Publice,
privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget
pe anul 2013 şi a estimărilor pentru anii 2014-2016, precum şi limita sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
- Adresa nr. 350188/25.02.2013 a Ministerului Finanţelor Pubice cu privire la
definitivarea şi aprobarea bugetelor locale pe anul 2013;
- procesul-verbal nr. 1056 din 06.03.2013 de afişare a proiectului bugetului local de
venituri şi cheltuieli al comunei Tiha Bȋrgăului pe anul 2013, la sediul Primăriei din
Tiha Bȋrgăului str. Principală nr. 542 ;
- expunerea de motive nr. 1055 din 06.03.2013 a Primarului comunei Tiha Bȋrgăului
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Tiha Bȋrgăului pe
anul 2013;
- raportul nr. 1054 din 06.03.2013 al compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Tiha Bȋrgăului pe anul 2013;
- raportul comisiei de specialitate I - Activităţi economico-financiare,Juridică
- şi de disciplină nr. 1840 din 02.04.2013 ;
- raportul comisiei de specialitate II Administraţie publică locală ,amenajarea
teritoriului şi urbanism , agricultură , protecție mediu și turism nr. 1841 din
02.04.2013 ;
- raportul comisiei de specialitate III – Activităţi social-culturale , muncă şi protecţie
socială , învăţământ , sănătate şi familie nr. 1842 din 02.04.2013 ;
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 50 din 28.11.2012 privind aprobarea
taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2013 ;
- 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(1), (2), art.33 (1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42, art.44(1),
art.45 şi art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare;
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prevederile art.2, art.4 - art.8, art.28, art.39, art.42- art.44, art.53 alin.(1) lit.b din
Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/2013;
În temeiul prevederilor art.36(2) lit.b,(4) lit.a, art.45 (2) lit a, (4), art.63 (1) lit. c,
(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 Bȋrgăului pe anul 2013, la venituri în sumă de 16.448 mii lei ,la cheltuieli în sumă de
16.465 mii lei , conform anexei nr.1, (formular cod 10);
(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei
Tiha Bȋrgăului pe anul 2013 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 2013, la
venituri în sumă de 15.002 mii lei ,la cheltuieli în sumă de 15.002 mii lei , conform anexei
nr.2,(formular cod 10/01);
(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 5.436 mii lei şi cheltuieli în sumă
de 5.436 mi lei ;
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 9.566 mii lei şi cheltuieli în sumă
de 9.566 mii lei ;
(3)Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Tiha
Bȋrgăului pe anul 2013 în sumă de ...-......pentru...-...(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 2013, la venituri în sumă de 1.771 mii lei ,la cheltuieli
în sumă de 1.788 mii lei ,conform anexei nr.3,(formular cod 10/02);
(2) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2013, pe secţiuni după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 1.531 mii lei şi cheltuieli în sumă
de 1.548 mii lei ;
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 240 mii lei şi cheltuieli în sumă de
240 mii lei ;
Art.4. Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul 2013,
conform anexei nr.4(formular cod 10/05);
Art.5. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2013 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);
Art.7. Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. 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.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Tiha Bȋrgăului ;
Art.10. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”, -… voturi
„împotrivă” şi …-.abţineri din 14 consilieri prezenţi.
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Art.11. Compartimentul de resort/secretarul unităţii administrativ – teritoriale va
comunica prezenta hotărârea cu:
- Primarul comunei Tiha Bîrgăului
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CIOANCA NICOLAE-ILIE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
CUREAN MIADELA

Nr. 13
Din 03.04.2013

*Anexele la Hotărârea Consiliului local Tiha Bîrgăului nr.13/2013 se pot consulta la
sediul primăriei
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