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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL ŞIEU-MĂGHERUŞ

Şieu-Măgheruş, nr.243
Tel. 0263-277490, Fax: 0263-277052
E-mail: primaria_sieumagherus@yahoo.com
Website: http://www.sieu-magherus.ro

HOTĂRÂRE
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele
locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna
Şieu-Măgheruş pentru anul 2016
Consiliul local al comunei Şieu-Măgheruş, judetul Bistriţa Năsăud;
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Şieu Măgheruş înregistrata sub nr.8940 /
17.11.2015;
-Referatul nr.8909 / 16.11.2015 intocmit de catre d-na Zăgrean Crinuţa Mihaela consilier
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şieu Măgheruş compartimentul
impozite si taxe;
- art. 27 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
republicata;
- titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 207 / 2015,privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local
al comunei Şieu Măgheruş nr.30/29.08.2008 privind
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al comunei Şieu Măgheruş
nr.14/31.05.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de înregistrare a
vehiculelor pentru care nu exista obligaţia înmatriculării;
- Luând în considerare Planul urbanistic general al comunei Sieu Magherus aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2006;
- Anuntul inregstrat sub nr.8985/17.11.2015 privind proiectul de hotarare privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2016;
- procesul verbal 8986/17.11.2015 de afisare a proiectului de hotarare privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 in comuna Sieu Magherus;
- procesul verbal 9386/27.11.2015 de dezafisare a proiectului de hotarare privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 in comuna Sieu Magherus;
- Raportul nr. 46 / 29.12.2015 a Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local
Sieu Magherus;
- prevederile Legii nr. 215/2001 Legea administraţie publice locale republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul prevederilor art. 27, art. 36, alin. (2) lit. b), alin (4) lit. c) şi al prevederilor
art. 45 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se stabileşte impozitul pe clădirile rezidenţiale (de locuit) şi clădirile-anexă,
aflate în proprietatea persoanelor fizice prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorilor
impozabile a clădirii, prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre (*).
(2) Se stabileşte impozitul pe clădirile nerezidenţiale (comerciale ) aflate în proprietatea
persoanelor fizice prin aplicarea cotei de 1 % 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;
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).
Art.2.(1) Se stabileste impozitul pentru cladirile cu destinatie mixta aflata in proprietatea
persoanelor fizice prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop
rezidential conform Art. 1, alin. (1) cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in
scop nerezidential conform Art. 1, alin. (2), (3), (4).
(2) In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfasoara nicio activitate economica impozitul se calculeaza conform Art. 1, alin. (1) din
prezenta .
(3) Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot
fi evidentiate distinct se aplica urmatoarele reguli:
a) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfasoara nicio activitate economica impozitul se calculeaza conform Art. 1, alin. (1) din
prezenta .
b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se
desfasoara nicio activitate economica iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in
sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica impozitul pe cladiri se calculeaza
conform Art. 1, alin. (2), (3), (4) din prezenta, dupa caz.
Art.3. – Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice pentru anul 2016
se stabileşte după cum urmează:
(1) Prin aplicarea cotei de 1 % asupra valorii impozabile a clădirilor nerezidenţiale şi
respectiv a cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirilor rezidenţiale:
a) care au fost dobândite începând cu data de 01.01.2013;
b) care au fost dobândite anterior datei de 01.01.2013, dar a căror valoare impozabila a
fost reevaluată/actualizată pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare
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la data evaluării; Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin. (1), se consideră reevaluate
clădirile numai în situaţia în care s-a efectuat reevaluarea tuturor activelor existente de
natura clădirilor;
(2) Prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile a clădirilor dobândite înainte de
01.01.2013, dar a căror valoare de inventar nu a fost reevaluată/actualizată conform
reglementărilor contabile, după această dată;
(3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, 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 cu exceptia termenului de
plata care este lunar ,pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de
valabilitate a contractului transmisiv de drepturi .
(4) 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
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.
Art.4. - Se stabileşte impozitul pe teren în sumă fixă / an, pe hectar de teren, pe ranguri
de localităţi şi pe zone, categoria de folosinţă terenuri cu constructii, pentru persoanele
fizice care deţin în proprietate teren în intravilanul localităţilor componente ale comunei
Sieu Magherus , conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. - Se stabileşte impozitul pe teren în sumă fixă / an pe hectar de teren, pe ranguri
de localităţi, şi pe zone, categoria de folosinţă alta decat cea de terenuri cu constructii,
pentru persoanele fizice si persoanele juridice dupa caz , care deţin în proprietate teren în
intravilanul localităţilor componente ale comunei Sieu Magherus, conform Anexei nr. 3,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. (1) - Se stabileşte impozitul pe teren în sumă fixă /an pe hectar de teren, pe
ranguri de localităţi, categorii de folosinţă fara zone pentru persoanele fizice şi juridice
care deţin în proprietate teren în extravilanul localităţilor componente ale comunei Sieu
Magherus, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(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.
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 Anexelor 2, 3, 4 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre, cu exceptia termenului de plata care este lunar, până la data de 25 a lunii
următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului transmisiv de drepturi.
Art.8. – 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 grupa de 200 cm ³ sau fracţiune din aceasta, precum si in
functie de masa totală maximă admisa ,numarul de axe ,combinatii de autovehicule sau a
modalitatii de deplasare uscat sau apa conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.9. – Se stabileşte taxa pentru, eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi
autorizaţiilor în domeniul construcţiilor si pentru eliberarea autorizatiilor pentru
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desfasurarea unor activitati conform Anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.10. – Se stabileşte taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, pentru afisaj in scop
de reclama si publicitate, precum si impozitul pe spectacole pentru persoanele care
organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă,
conform Anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11. – Se stabilesc taxele speciale pentru functionarea unor servicii publice locale
create in interesul persoanelor fizice/juridice, conform Anexei nr. 8, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12. – Se stabilesc taxele pentru folosirea locurilor publice, detinerea si utilizarea
echipamentelor si a utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura
publica locala ,taxa pentru procedura administrativa de divort ,eliberarea de copii de pe
planuri cadastrale, etc intitulate general „Alte taxe locale ” conform Anexei 9, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.13. – Se stabilesc taxele judiciare de timbru, potrivit prevederilor OUG nr. 80/2013 cu
modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 10, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.14. – Se stabilesc taxele extrajudiciare de timbru, potrivit prevederilor Legii nr.
117/1999 cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 11, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.15. – Se insusesc de catre Consiliul local al comunei Sieu-Magherus scutirile si
facilitatile comune prevazute in Legea 227/2015 conform Anexei 12 , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.16. – Sanctiunile si contravenţiile la regimul impozitelor şi impozitelor locale sunt cele
prevazute prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Art.17. (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 contribuabilii,
persoane fizice si juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal, consiliul local acordă o
bonificaţie de 10%.
(2) Bonificaţia se acordă si dacă fiecare din aceste categorii de impozite este in cuantum
de până la 50 lei inclusiv.
Art.18. – Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31
decembrie 2015 mai mici sau egale cu suma de 40 lei.
Art.19. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2016.
Art.20. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local
al comunei Şieu-Măgheruş nr. 58/22.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
datorate de persoane fizice şi juridice în comuna Şieu Măgheruş, în anul 2015.
Art.21. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei prin compartimentul
de specialitate impozite si taxe.
Art.22. Prezenta hotărâre se face publică prin afişare pe pagina de internet a primariei
www.sieumagherus.ro si se publica in Monitorul Oficial al Judetului Bistrita Nasaud prin
grija secretarului comunei Sieu Magherus d-na Dan Marinela Dalia.
Art.23. Prezenta hotarare s-a adoptat astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenti 12
consilieri, voturi pentru 12, abtineri - , impotriva -.
Art.24. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei cu:
-primarul comunei;
-Compartimentul financiar contabil , impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate
al primarului;
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-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa Năsăud.
NR. 66
Din 30.12.2015

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOLDI ALEXANDRU- VADAR
AVIZ DE LEGALITATE,
SECRETAR,
DAN MARINELA DALIA
(*) Anexele la Hotărârea Consiliului Local Șieu-Măgheruș nr. 66 din 30.12.2015 sunt
afișate pe pagina de internet a primăriei (www.sieu-magherus.ro)
ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL ŞIEU-MĂGHERUŞ

Şieu-Măgheruş, nr.243
Tel. 0263-277490, Fax: 0263-277052
E-mail:primaria_sieumagherus@yahoo.com
Website: http://www.sieu-magherus.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Șieu-Măgheruș
pe anul 2016
Consiliul local al comunei Sieu Magherus, întrunit în şedinţa extraordinară în data de
02.02.2016;
Având în vedere:
-Decizia nr.34 /2015 a sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita Nasaud
privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor alocate din cotele
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor,oraselor si municipilor,a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri pe anul 2016 si a estimarilor pe anii 2017-2019;
-Decizia nr. 2 /2016 a sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita Nasaud
privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor si municipilor pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2016 si
estimari 2017–2019;
-Scrisoarea cadru nr.418475/2015 elaborata de Ministerul Finatelor Publice,privind
contextul macroeconomic,metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2016
si a estimarilor pentru anii 2017-2019, precum si limita sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale;
-Adresa Consiliului Judetean Bistrita Nasaud nr.IIA/355/08.01.2016 privind comunicarea
Hotararii Consiliului Judetean Bistrita Nasaud nr.1 /05.01.2016;
- expunerea de motive nr.141 din 06.01.2016 a Primarului comunei privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2015;
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- raportul nr. 142 din 06.01.2016 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Sieu Magherus pe anul 2016;
-Anuntul inregistrat sub nr. 143 /06.01.2016 privind proiectul de buget pe anul 2016;
- procesul - verbal nr. 144 din 06.01.2016 de afişare a proiectului bugetului local de
venituri şi cheltuieli al comunei Sieu-Magherus pe anul 2016, la sediul Primăriei din SieuMagherus nr. 243.
- procesul-verbal nr. 597 din 18.01.2016 de dezafişare a proiectului bugetului local de
venituri şi cheltuieli al comunei Sieu Magherus pe anul 2016, la sediul Primăriei din Sieu
Magherus nr. 243.
- raportul favorabil nr. 8 din 02.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 1 al consiliului local
Sieu Magherus;
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Sieu Magherus nr.66 din 30.12.2015 privind
aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2016;
- 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;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 / 2015;
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, cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei Sieu
Magherus pe anul 2016, la venituri în sumă de 6166 mii lei,la cheltuieli în sumă de 6353
mii lei, conform anexei nr. 1 (Formular 11 ) (*).
(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei Sieu
Magherus pe anul 2016 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 2016, la
venituri în sumă de 6105 mii lei,la cheltuieli în sumă de 6292 mii lei, conform anexei nr.2
(Formular 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 4614 mii lei şi cheltuieli în sumă de
4614 mii lei.
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1491 mii lei şi cheltuieli în sumă de 1678
mii lei.
(3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Sieu Magherus
pe anul 2016 în sumă de 187 mii lei pentru investitii in sectiunea dezvoltare (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 2016, la venituri în sumă de 61 mii lei, la cheltuieli în
sumă de 61 mii lei,conform anexei nr. 3 (Formular 11/02).
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(2) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2016, pe secţiuni după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 61 mii lei şi cheltuieli în sumă de 61 mii
lei;
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de - şi cheltuieli în sumă de -;
Art.4. Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul 2016, conform
anexei nr. 4 (Formular 11/06).
Art.5. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2016 pe grupe de investiţii şi
surse de finanţare conform anexei nr. 5 (Formular 14 si 15.01).
Art.6. Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii conform anexei nr.6
(Formular 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 Bistriţa-Năsăud.
Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Sieu Magherus d-l Mititean Sorin Aurel.
Art.10. Prezenta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul local al comunei Sieu
Magherus astfel:din totalul de 13 consilieri, prezenti 11 consilieri, voturi pentru 11,
abtineri - , impotriva -.
Art.11. Secretarul unităţii administrativ – teritoriale va comunica prezenta hotărârea cu:
-Primarul comunei Sieu Magherus;
-Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
-Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
Nr. 11
Din 02.02.2016

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
BOLDI ALEXANDRU-VADAR
AVIZ DE LEGALITATE,
SECRETAR,
DAN MARINELA DALIA
(*) Anexele la Hotărârea Consiliului Local Șieu-Măgheruș nr. 11 din 02.02.2016 sunt
afișate pe pagina de internet a primăriei (www.sieu-magherus.ro)
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Şieu-Măgheruş, nr.243
Tel. 0263-277490, Fax: 0263-277052
E-mail:primaria_sieumagherus@yahoo.com
Website: http://www.sieu-magherus.ro

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/30.12.2015
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele
locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna
Şieu-Măgheruş pentru anul 2016
Consiliul local al comunei Şieu-Măgheruş, judetul Bistriţa-Năsăud;
Având în vedere:
- Referatul nr. 2815/24.03.2016 intocmit de catre d-na Dan Marinela Dalia, secretarul
comunei;
- adresa Institutiei Prefectului nr.II D 482/04.02.2016 privind plangere prealabila la HCL
Sieu Magherus nr.66/30.12.2015;
- Hotararea Consiliului Local nr.66/30.12.2015 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile
impozabile,impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile
aplicabile în comuna Şieu Măgheruş pentru anul 2016;
- prevederile Legii 24/2000 republicata privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
- titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 207 / 2015,privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Hotararii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea
finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de
programare 2007 - 2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
- Raportul nr. 14 / 28.03.2016 a Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local
Sieu Magherus;
- prevederile Legii nr.215/2001 Legea administraţie publice locale republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 27, art. 36, alin. (2) lit. b) , alin (4), lit. c) şi al
prevederilor art. 45 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Se modifică Anexa 9 „Alte taxe locale” al Hotararii Consiliului local Sieu Magherus
nr.66/30.12.2015 si va avea urmatorul cuprins conform anexei nr.1 care face parte
integranta din prezenta hotarare (*).
Art.II. Se modifica Anexa 12 „Scutiri si facilitati ” al Hotararii Consiliului local Sieu
Magherus nr.66/30.12.2015 si va avea urmatorul cuprins conform anexei nr. 2 care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.III. Se modifica și se completează art.16 al Hotărârii Consiliului local Sieu-Magerus nr.
66/30.12.2015 si va avea urmatorul cuprins:
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„Art.16. Sanctiunile si contravenţiile la regimul impozitelor şi taxelor locale sunt cele

prevazute in anexa nr.3 la prezenta hotarare.”

Art.IV. Se modifica si se completeaza art.17 al Hotararii Consiliului local Sieu-Magerus
nr.66/30.12.2015 si va avea urmatorul cuprins:
„Art.17. – (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
contribuabilii, persoane fizice si juridice, până la data de 30 iunie a anului fiscal, consiliul
local acordă o bonificaţie de 10%.”

Art.V. Celelelte articole si anexe ale Hotararii Consiliului Local Sieu Magherus
nr.66/30.12.2015 raman neschimbate.
Art.VI. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifica si se completeaza
Hotărârea Consiliului local al comunei Şieu Măgheruş nr.66 / 30.12.2015 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale ,datorate de persoane fizice şi juridice în comuna Şieu
Măgheruş în anul 2016 .
Art.VII. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei prin compartimentul
de specialitate.
Art.VIII. Prezenta hotărâre se face publică prin afişare pe pagina de internet a primariei
www.sieumagherus.ro.
Art.IX. Prezenta hotărâre s-a adoptat astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenti 12
consilieri, voturi pentru 12 , abţineri - , împotrivă - vot .
Art.X. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei cu:
-primarul comunei;
-Compartimentul financiar contabil , impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate
al primarului;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa Năsăud.
Nr. 19
Din 28.03.2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ROS CLAUDIU-CIPRIAN
AVIZ DE LEGALITATE,
SECRETAR
DAN MARINELA DALIA

(*) Anexele la Hotărârea Consiliului Local Șieu-Măgheruș nr. 19 din 28.03.2016 sunt
afișate pe pagina de internet a primăriei (www.sieu-magherus.ro)
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