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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 impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale,
pe anul 2017
Consiliul local al comunei Șieu-Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud;
Având în vedere:
- prevederile art. 56, art. 120, alin. (1), art. 121, alin. (1) și (2) și art. 139, alin. (2) din
Constituția României, republicată;
- prevederile articolului 4 și articolului 9, paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare;
- prevederile art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- prevederile art. 27, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c), art. 45 din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 5, alin. (1), lit. a) și alin. (2), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. b),
art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 80/2013 privind taxele
judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 28/2008 privind registrul agricol,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului României nr. 71/2002 privind
organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat
de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările
ulterioare;
- prevederile art. 18, alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;
-prevederile art. 25, lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
-prevederile art. 1, alin. (4), lit. l), art. 8, alin. (3), lit. j), art. 43, alin. (7) și art. 44, alin.
(2), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 5, alin. (2), lit. k), art. 26, alin. (1), lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin.
(8) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
- prevederile art. 10, lit. g) și art. 34, alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public
nr. 230/2006;
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- prevederile art. 14, lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.
241/2006, republicată;
- prevederile art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6, alin. (2) din Ordonanța Guvernului României nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului României nr. 13/2001 privind înființarea,
organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2002;
- prevederile art. 14 din Ordonanța Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;
- prevederile Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 20152019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale,
ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și
președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
- prevederile Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care
se pot institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționare a serviciilor publice de
interes local, pentru care se propun taxele speciale respective, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 62/2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 30/29.09.2008 privind aprobarea Procedurii de
înregistrare și de radiere a vehiculelor la nivelul Primăriei Șieu-Măgheruș;
- prevederile Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.6/2006;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judetean nr.12/24.11.1995 privind stabilirea zonelor la
nivelul comunei Șieu-Măgheruș, respectiv pe fiecare dintre localitățile componente:
a) rangul IV Șieu-Măgheruș, Zona în cadrul localității A, zona de fertilitate 3;
b) rangul V Chintelnic - Podirei Zona în cadrul localității A, zona de fertilitate 3;
Arcalia, Crainimăt, Sărățel Zona în cadrul localității A, zona de fertilitate 4;
Valea Măgherușului, Sărățel Gară, Zona în cadrul localității B, zona de fertilitate 4
Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările
și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea
administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare
la componența unităților administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul
comunei Șieu-Măgheruș este următoarea:
c) rangul IV Șieu-Măgheruș;
d) rangul V Arcalia, Chintelnic, Crainimăt, Sărățel Podirei, Valea Măgherușului;
Luând act de:
- referatul de aprobare al primarului comunei Șieu-Măgheruș, în calitatea sa de inițiator,
înregistrat sub nr. 8648 din 17.10. 2016;
- referatul intocmit de doamna Zăgrean Mihaela Crinuța, consilier superior la
compartimentul impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Șieu-Măgheruș, înregistrat sub nr. 8597 din 14.10. 2016;
- raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local Șieu-Măgheruș,
înregistrat sub nr. 41/28.22.1016,
Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază
dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse
financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,
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Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017, în
contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 8674/18.10.2016 și care
a făcut obiectul:
a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.sieu-magherus.ro;
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului,
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) și alin. (2), lit. c) și celor ale art. 115, alin. (1),
lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Șieu-Măgheruș,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. - (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2017, se
stabilesc potrivit prezentei hotărâri.
(2) Anexele cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor
locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după
caz, de către Consiliul Local al comunei Șieu-Măgheruș, sunt prevăzute în anexele care
face parte integrantă din prezenta hotărâre (*).
Art.2. – (1) Se stabileşte impozitul pe clădirile rezidenţiale (de locuit) şi clădirileanexă, 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 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;
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.3. – (1) Se stabilește impozitul pentru clădirile cu destinație mixtă aflată în
proprietatea persoanelor fizice prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită
în scop rezidențial, conform Art. 1, alin. (1) cu impozitul determinat pentru suprafața
folosită în scop nerezidențial, conform Art. 2, alin. (2), (3), (4).
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform Art. 2, alin. (1)
din prezenta .
(3) Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu
pot fi evidentiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform Art. 2, alin. (1)
din prezenta .
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfășoară nicio activitate economică iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în
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sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează
conform Art. 2, alin. (2), (3), (4) din prezenta, după caz .
Art.4. Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice pentru anul 2017
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 01.01.2014;
b) care au fost dobândite anterior datei de 01.01.2014, dar a căror valoare impozabilă 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
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 01.01.2014, 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
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 cu exceptia termenului
de plată care este lunar,până la data de 25 a lunii următoare fiecărei 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.5. 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
Șieu-Măgheruș, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
(*).
ART.6. Se stabileşte impozitul pe teren în sumă fixă/an pe hectar de teren, pe ranguri
de localităţi şi pe zone, categoria de folosinţă alta decât cea de terenuri cu construcții,
pentru persoanele fizice și persoanele juridice după caz, care deţin în proprietate teren în
intravilanul localităţilor componente ale comunei Șieu-Măgheruș, conform Anexei nr. 3,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.7. – (1) Se stabileşte impozitul pe teren în sumă fixă/an pe hectar de teren, pe
ranguri de localităţi, categorii de folosinţă fără zone, pentru persoanele fizice şi juridice
care deţin în proprietate teren în extravilanul localităţilor componente ale comunei ȘieuMăgheruș, 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.8. -(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 nr. 2, 3, 4 care fac parte integrantă din prezenta
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hotărâre, cu excepția termenului de plată care este lunar, până la data de 25 a lunii
următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului transmisiv de drepturi.
ART.9. 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 grupă de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta, precum și în funcție
de masa totală maximă admisă, numărul de axe, combinații de autovehicule sau a
modalității de deplasare, uscat sau apă conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.10. Se stabileşte taxa pentru, eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi
autorizaţiilor în domeniul construcţiilor si pentru eliberarea autorizatiilor pentru
desfasurarea unor activitati conform Anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.11. Se stabileşte taxa pentru serviciile de reclamă si publicitate, pentru afișaj în
scop de reclamă și publicitate, precum și 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.12. Se stabilesc taxele speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale
create în interesul persoanelor fizice/juridice, conform Anexei nr. 8, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.13. Se stabilesc taxele pentru folosirea locurilor publice, deținerea și utilizarea
echipamentelor și a utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura
publică locală, taxa pentru procedura administrativă de divorț, eliberarea de copii de pe
planuri cadastrale, etc, intitulate general „Alte taxe locale” conform Anexei nr. 9, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.14. Se stabilesc taxele judiciare de timbru, potrivit prevederilor Legii nr. OUG 80
/2013, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 10, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.15. 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.16. Se însuseșc de către Consiliul local al comunei Șieu-Măgheruș scutirile și
facilitățiile comune prevăzute în Legea nr. 227/2015 conform Anexei 12, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.17. Sancțiunile și contravenţiile la regimul impozitelor şi impozitelor locale sunt
cele prevăzute prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal conform Anexei nr.13, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.18. – (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 și 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 în
cuantum de până la 50 lei inclusiv.
ART.19. Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31
decembrie 2017 mai mici sau egale cu suma de 40 lei.
ART.20. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2017.
ART.21. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei Șieu-Măgheruș, prin aparatul de specialitate al său.
ART.22. Prezeta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în
spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet www.sieu-magherus.ro, de
către secretarul comunei, doamna Dan Marinela Dalia.
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ART.23. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârile Consiliului
local al comunei Şieu-Măgheruş nr. 66/30.12.2015 și nr. 19/28.03.2016 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoane fizice şi juridice în comuna ŞieuMăgheruş, în anul 2016.
ART.24. Prezenta hotărâre s-a adoptat astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenți 13
consilieri, voturi pentru 13, abţineri - , împotrivă - voturi.
ART.25. Hotărârea se va comunica prin grija secretarului comunei, doamna Dan
Marinela Dalia cu:
- Primarul comunei Șieu-Măgheruș;
- Compartimentul financiar–contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei ȘieuMăgheruș;
- Instituția Prefectului Județul Bistrița–Năsăud;
NR.:
61
DATA DE: 29.11.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ROS CLAUDIU -CIPRIAN
AVIZAT DE LEGALITATE
SECRETAR,
DAN MARINELA DALIA
(*) Anexele la Hotărârea nr. 61/2016 a Consiliului Local Șieu-Măgheruș se pot consulta la
sediul Primăriei comunei Șieu-Măgheruș
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 completarea Hotărârii Consiliului local Șieu-Măgheruș nr.
62/20.12.2012 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei ȘieuMăgheruș pe perioada 2012-2020
Consiliul local al comunei Şieu-Magherus, județul Bistrița-Năsăud;
Având în vedere:
- adresa Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca nr. 20545/20.10.2016, înregistrată la
Primăria comunei Șieu-Măgheruș sub nr. 8992/27.10.2016;
- expunerea de motive a primarului comunei Șieu-Măgheruș, înregistrată sub nr.
9004/28.10.2016;
- referatul întocmit de secretarul comunei, doamna Dan Marinela Dalia, înregistrat sub nr.
9005/28.10.2016;
- Anunțul nr. 9037/28.10.2016;
- Procesul verbal de afișare al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 9038/28.10.2016;
- Procesul verbal de dezafișare al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.
9364/08.11.2016;
- raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul consiliului local Șieu-Măgheruș,
înregistrat sub nr. 45/19.12.2016;
- raportul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul consiliului local Șieu-Măgheruș,
înregistrat sub nr. 22/20.12.2016;
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- raportul comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul consiliului local Șieu-Măgheruș,
înregistrat sub nr. 29/20.12.2016;
În conformitate cu:
- prevederile art. 63, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în
administrația publică;
- prevederile Legii nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. e), art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit.
b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Șieu-Măgheruș nr.
62/20.12.2012 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Șieu-Măgheruș pe
perioada 2012-2020 la punctul «Obiective și acțiuni propuse prin strategie», capitolul
Educație și cultură, astfel:
OBIECTIVE ȘI ACȚIUNI PROPUSE PRIN STRATEGIE .
OBIECTIVE ȘI ACȚIUNI
PROPUSE
Reabilitare centrul de
învățământ, cercetare și bază de
practică și conferințe Arcalia,
Universitatea Babeș-Bolyai

IMPLEMENTARE TERMEN TERMEN MEDIU ȘI
IMEDIATĂ
SCURT
LUNG
EDUCAȚIA ȘI CULTURA
X

Art.2. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului local Șieu-Măgheruș nr. 62/20.12.2012
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Șieu-Măgheruș pe perioada 20122020 și anexa nr. 1 rămân neschimbate.
Art.3. Cu data prezentei hotărâri se încredintează primarul comunei Șieu-Măgheruș,
domnul Mititean Sorin Aurel.
Art.4. Prezenta hotărâre s-a adoptat astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenți 13
consilieri, voturi pentru 13,abţineri -, împotrivă - voturi.
Art.5. Hotărârea se aduce la cunoștiință publică prin publicare pe pagina de internet a
primăriei și se comunică, prin grija secretarului comunei, cu:
- Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca;
- Primarul comunei;
- Institutia Prefectului Judetul Bistrița-Năsăud.
NR.:
66
DATA DE: 20.12.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BOZGA DORIN
AVIZAT DE LEGALITATE
SECRETAR,
DAN MARINELA DALIA
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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 APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL
COMUNEI ȘIEU-MĂGHERUȘ PE ANUL 2017
Consiliul local al comunei Șieu-Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud;
Având în vedere:
- raportul nr. 1356 din 21.02.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Șieu-Măgheruș pe anul 2017, întocmit de doamna Pușcaș Ana, consilier superior
în cadrul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- prevederile Legii nr.6 / 2017 al bugetului de stat pe anul 2017;
- prevederile art. 2, alin. (1), pct. 50, 51 şi alin. (2)-(6), art. 14, alin. (6)-(8), art. 19, alin.
(1), art. 20, alin. (1), lit. a), art. 25, art. 26, art. 32, alin. (1) și (2), art. 33, alin. (1)-(5),
alin. (7)-(9), art. 39, art. 41, art. 42, art. 44, alin. (1), art. 45 şi art. 46 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Șieu-Măgheruș nr. 61 din 29.11.2016 privind
aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2017;
- Decizia nr. 3 /2017 a șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud
privind repartizarea pe anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2020 a sumelor și cotelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
- Decizia nr. 4 /2017 a șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud
(modificată prin decizia nr. 7/2017) privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor destinate finanțării
învățământului preuniversitar de stat pe anul 2017 și estimări 2018–2020;
- Scrisoarea cadru nr. 416785/2017 elaborată de Ministerul Finanțelor Publice, privind
contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2017
si a estimărilor pentru anii 2018-2020, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe
ordonatorii principali de credite;
- Adresa Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. IBa/3566/06.03.2017 privind comunicarea
Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 34/03.03.2017;
- Anunțul înregistrat sub nr. 2/06.03.2017 privind proiectul de buget pe anul 2017;
- procesul-verbal nr. 3 din 06.03.2017 de afişare a proiectului bugetului local de venituri şi
cheltuieli al comunei Șieu-Măgheruș pe anul 2017, la sediul Primăriei din Șieu-Măgheruș
nr. 243;
- procesul-verbal nr. 4 din 21.03.2017 de dezafişare a proiectului bugetului local de
venituri şi cheltuieli al comunei Șieu-Măgheruș pe anul 2017, la sediul Primăriei din ȘieuMăgheruș nr. 243;
- raportul favorabil nr. 17 din 03.04.2017 al Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul
consiliului local Șieu-Măgheruș;
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, cu modificările și completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE
Art.1. - (1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei
Șieu-Măgheruș pe anul 2017, la venituri în sumă de 12097 mii lei, la cheltuieli în sumă de
12638 mii lei, conform anexei nr. 1 (Formular 11) (*).
(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei ȘieuMăgheruș pe anul 2017 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 2017, la
venituri în sumă de 12015 mii lei, la cheltuieli în sumă de 12555 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 5161 mii lei şi cheltuieli în sumă de
5161 mii lei;
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 6854 mii lei şi cheltuieli în sumă de 7394
mii lei;
(3) Seaprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Șieu-Măgheruș
pe anul 2017 în sumă de 540 mii lei pentru investitii în secțiunea 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 2017, la venituri în sumă de 82 mii lei, la cheltuieli în
sumă de 83 mii lei, conform anexei nr. 3 (Formular 11/02),
(2) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pe anul 2017, pe secţiuni după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 82 mii lei şi cheltuieli în sumă de 83 mii
lei;
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de - şi cheltuieli în sumă de -;
Suma planificată la cheltuieli pășuni comunale se va utiliza pentru întăbulări pășuni
comunale.
(3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului instituțiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017 în sumă de 76 mii lei ca și venit al
bugetului local conform OMFP nr. 2890/2016, și în condițiile art. 70, alin. (3) și art. 71,
alin. (4) din din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului instituțiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017 în secțiunea de funcționare în suma de
1 mii lei ca și venit al secțiunii de funcționare al acestui buget.
Art.4. Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul 2017,
conform anexei nr. 4 (Formular 11/06);
Art.5. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2017 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 BistriţaNăsăud;
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Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Șieu-Măgheruș, domnul Mititean Sorin Aurel;
Art.10. Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei ȘieuMăgheruș astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenți 10 consilieri, voturi pentru 10,
abțineri - , împotrivă -.
Art.11. Secretarul unităţii administrativ – teritoriale va comunica prezenta hotărârea
cu:
- Primarul comunei Șieu-Măgheruș;
- Administrația Județeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
- Instituţia Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud.
NR.:
25
DATA DE: 03.04.2017
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
GHINEȚ DORU
AVIZAT DE LEGALITATE
SECRETAR,
DAN MARINELA DALIA
(*) Anexele la Hotărârea nr. 25/2017 a Consiliului Local Șieu-Măgheruș se pot consulta la
sediul Primăriei comunei Șieu-Măgheruș
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