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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIȚA NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ŞIEU MĂGHERUŞ

HOTĂRÂRE
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale pentru
anul 2014 în comuna Şieu Măgheruş
Consiliul local al comunei Şieu Măgheruş, judetul Bistriţa Năsăud;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Şieu Măgheruş înregistrata sub nr.10928
/08.11.2013;
- Raportul nr.10745 /05.11.2013 intocmit de catre d-na Zăgrean Crinuţa Mihaela consilier în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şieu Măgheruş compartimentul impozite si
taxe;
- Nota de fundamnetare privind impozitele si taxele locale pentru anul 2014 inregistrata sub
nr.10744/05.11.2013;
- prevederile art. 9 pct.3 din Legea nr.199/1997 Lege pentru ratificarea Cartei europene locale,
adoptata la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;
- art. 27 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 6 şi 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu
modificarile si completarile ulterioare;
- titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
- titlul IX din Hotărârea nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile incepand
cu anul fiscal 2013,cu modificarile si completarile 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;
- Hotararea Consiliului Judetean Bistrita Nasaud nr.12/24.11.1995;
- Legea locuinţei nr.114/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor
lucrări publice şi construcţii de locuinţe;
- Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi,precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
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- 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.10929/08.11.2013 privind proiectul de hotarare privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2014;
- procesul verbal nr.10929/08.11.2013 de afisare a proiectului de hotarare privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2014 in comuna Sieu Magherus;
- procesul verbal nr.11635 / 21.11.2013 de dezafisare a proiectului de hotarare privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014 in comuna Sieu Magherus;
- Raportul nr. 41 / 20.12.2013 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;
In 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.
Cosiliul local al comunei Şieu Măgheruş
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale,alte taxe asimilate acestora,precum şi
amenzile,taxele speciale,alte taxe locale şi facilitătile care sunt aplicabile în anul fiscal 2014 şi sunt
prevazute în anexele 1, 1A,1B,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 anexe care fac parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.2. Se aprobă cota de impozit la persoane juridice de 1% asupra valorii de inventar
actualizata a clădirilor înregistrată în contabilitate.
Art.3. Se aprobă cota de impozit de:
- 20% în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii trei ani anterior anului fiscal de
referinţă;
- 40% în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii cinci ani anterior anului fiscal de
referinţă;
-se aproba cota cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul
unui an calendaristic de 5% din valoarea de inventar a cladirii.
Art.4. Se aprobă bonificaţia ce se acordă contribuabililor pentru plata cu anticipaţie până la
31.03.2014 a impozitului pe clădiri,impozitul pe teren şi a taxei pentru mijloace de transport în
procent de 10%.
Art.5. (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt
creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiaşi
buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare,
se plăteşte integral până la primul termen de plată.
(3) Pentru neplata la termenele enunţate la alin.1, contribuabilii datorează majorări de
întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
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Art.6. Se aproba plafonul creantelor fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie
2014 in cuantum de 40 lei care pot fi anulate.
Art.7. Prezenta hotărâre intra în vigoare începand cu anul 2014.
Art.8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârile Consiliului local al
comunei Şieu Măgheruş nr.2/24.01.2013,40/30.05.2013, 48/31.07.2013 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale ,datorate de persoane fizice şi juridice în comuna Şieu Măgheruş în
anul 2013.
Art.9. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei prin compartimentul de
specialitate.
Art.10. 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.
Art.11. Prezenta hotărâre s-a adoptat astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenti 12 consilieri ,
voturi pentru 9 ,abţineri 3 , împotrivă - vot.
Art.12. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei cu:
-primarul comunei;
-Compartimentul financiar contabil şi impozite şi taxe din cadrul
specialitate al primarului;
-Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa Năsăud.

aparatului de

PRESEDINTE DE SEDINTA
BOZGA DORIN

AVIZAT DE LEGALITATE
SECRETAR
DAN MARINELA DALIA
NR. 69
DATA DE 20.12.2013
*Anexele la hotărârea nr. 69/2013 se pot conulta pe site-ul www.sieumagherus.ro
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