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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA JOSENII BÎRGĂULUI
CONSILIUL LOCAL,

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi
juridice din comuna Josenii Birgaului în anul 2012
Consiliul Local al comunei Josenii Birgaului, judeţul Bistriţa-Năsăud,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Josenii Birgaului, domnul Ciotmonda
Tudorel, înregistrată sub numărul 4064 din 19.10.2011;
- Raportul nr. 4063 din 19.10.2011 al Compartimentului buget-finanţe contabilitate
din cadrul Primariei comunei Josenii Birgaului;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.19 din 28.04.2009, completată cu
Hotărârea Consiliului local Josenii Bîrgăului nr. 37 din 31.08.2011, privind încadrarea pe
zone a terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Josenii Birgaului cu satele
componente: Josenii Birgaului, Mijlocenii Birgaului, Rusu Birgaului si Strimba;
- Proiectul de hotărâre nr. 4065 din 19.10.2011, iniţiat de către Primarul comunei
Josenii Birgaului ;
- Raportul nr. 39 din 24.11.2011 al comisiei Buget-Finanţe şi activităţi economicofinanciare;
- Raportul nr. 39 din 24.11.2011 al comisiei pentru munca si protectie sociala,
protectie copiii, tineret si sport, juridica si de disciplina;
- Raportul nr. 36 din 24.11.2011 al comisiei pentru amenajarea teritoriului si
urbanism, agricultura, protectia mediului si turism;
- Raportul nr. 24 din 24.11.2011 al comisiei pentru activitati social culturale, culte,
invatamant, sanatate si familie;
- Nota nr. 4066 din 19.10.2011, din care rezultă că proiectul de hotărâre a fost pus
la dispoziţia cetăţenilor în Punctul de Informare Documentare a Primăriei comunei Josenii
Birgaului, in vederea depunerii de sugestii, opinii, recomandarii şi contestaţii;








În conformitate cu:
prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare;
prevederile Titlului IX, art. 288 pct.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 44/2004, pct. 224, pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 956/2009 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,
precum şi pentru amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010 ;
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;
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prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările
şi completările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi
completările ulterioare;
 prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1553/2003 privind reevaluarea
imobilzărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 Prevederile art.178 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului României nr. 92/2003,
republicată cu modificările ulterioare, privind Codul de procedură fiscală;
 prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 59/2010, pentru
modificarea Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal ;
 prevederile art. 1 alin (2), art. 2, art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin (2) lit. b, alin (4) lit.c) şi art. 45 alin (2) lit. c) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:


Art.1. – Se stabileşte impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice, pe anul
2012, prin aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii, determinată potrivit
criteriilor şi normelor de evaluare, prevăzute în anexa nr.1, la prezenta hotărâre.
Art.2. – Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor juridice pentru anul 2012, se
stabileste după cum urmează:
(1) Prin aplicarea cotei de 1 % asupra valorii de inventar a clădirilor care:
a) - au fost dobândite începand cu anul 2000;
b) - au fost dobândite înainte de 1 ianuarie 2000, dar a caror
valoare de
inventar a fost actualizata potrivit Hotărârii Guvernului României nr.1553/2003;
(2) Prin aplicarea cotei de 10 % asupra valorii de inventar a cladirilor dobandite
înainte de 1 ianuarie 2000 şi a căror valoare de inventar nu a fost actualizată potrivit
Hotărârii Guvernului României nr.1553/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. – Se stabileste impozitul pe teren în sumă fixă pe metru patrat de teren
detinut în proprietate teren cu construcţii, situat în intravilanul localităţii, conform anexei
nr.2, la prezenta hotărâre.
Art.4. – Se stabileşte impozitul pe teren în sumă fixă pe metru patrat pentru
terenurile situate în intravilan orice alta categorie de folosinta decât cea de terenuri cu
constructii, conform anexei nr.3, la prezenta hotărâre.
Art.5. – Se stabileşte impozitul pe teren extravilan prin înmulţirea numărului de
hectare cu suma corespunzatoare prevazută în anexa nr.4, la prezenta hotărâre.
Art.6. – Se stabilesc taxe pentru terenurile proprietate publică sau privata 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 condiţiile
similare impozitului pe teren.
Art.7.– Se stabileşte taxa/impozitul asupra mijloacelor de transport, care aparţin
contribuabililor persoane fizice şi juridice, pe anul 2012, conform anexei nr.5, la prezenta
hotărâre.
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Art.8. – Se stabileşte taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţilor,
pe anul 2012, conform anexei nr.6, la prezenta hotărâre.
Art.9. – Se stabileşte taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate,
conform anexei nr.7, la prezenta hotărâre.
Art.10. – Se stabileşte impozitul pe spectacole pentru activitatile artistice şi
distractive de videoteca şi discoteca, conform anexei nr.8, la prezenta hotărâre.
Art.11. – Se stabilesc taxele extrajudiciare de timbru potrivit Legii nr.117/1999, pe
anul 2012, conform anexei nr.9, la prezenta hotărâre.
Art.12. – Se stabilesc sancţiuni prevazute de art.294 alin.2,lit.a), b) şi alin.3 din
Legea 571/2003, modificată şi completata prin Legea nr343/2006, conform anexei nr.10,
la prezenta hotărâre.
Art.13. –Facilităţile fiscale pentru persoanele fizice conform art. 284 Codul Fiscal /
Titlul IX impozite şi taxe locale/Cap. XI. Facilităţi comune, sunt cuprinse în anexa nr.11 la
prezenta hotărâre.
Art.14. – Anexele nr.1-11, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.15. (1) Impozitele şi taxele locale se platesc anual în doua rate egale pâna la
31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru neplata la termenele enunţate, contribuabilii
persoane fizice şi juridice, datorează majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor
legale în vigoare.
(2) Se acordă pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de
transport datorat pentru intregul anul 2012, de catre persoanele fizice pănă la data de 31
martie 2012, o bonificatie de 10% pentru debitele a caror sumă este mai mare de 50 de
lei inclusiv.
(3) Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport datorat aceluiaş buget
local de catre contribuabili persoane fizice şi juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste
integral pâna la primul termen de plata. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate
mai multe cladiri, teren, mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului
local al aceleiasi unitati administrativ – teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe
cladirii, teren şi mijloace de transport cumulat al acestora.
(4) Plafonul maxim al creanţelor fiscale care pot fi anulate, este de 40 lei. Plafonul
se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.
Art.16. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2012.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se abrogă Hotărârile anterioare
ale Consiliului local, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi orice alte
dispoziţii contrare.
Art.17. (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează primarul
comunei, Compartimentul buget finanţe-contabilitate, Compartimentul administraţie
publică, stare civilă, asistenţă socială, autoritate tutelară, resurse umane, personal şi
evidenţă imobiliară, Compartimentul Tehnic, urbanism, achiziţii publice, licitaţii din cadrul
Primăriei Josenii Birgaului.
(2) Constatarea, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale din prezenta
hotărâre se face de către personalul din cadrul Compartimentului buget finanţecontabilitate al Primăriei comunei Josenii Bîrgăului.
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Art.18. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Josenii
Bîrgăului în şedinţă ordinară cu respectarea art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 14 voturi
„pentru”, / voturi „împotrivă”, / „abţineri”, din numărul de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.
Art.19 – Prezenta hotărâre se va comunica cu :
- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud;
- Primarul comunei Josenii Birgaului;
- Compartimentul buget finanţe-contabilitate;
- Compartimentul administraţie publică, stare civilă, asistenţă socială, autoritate tutelară,
resurse umane, personal şi evidenţă imobiliară;
- Compartimentul Tehnic, urbanism, achiziţii publice, licitaţii;
- locuitorilor comunei prin afişare şi prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului BistriţaNăsăud.
Preşedinte,
Vrîncean Nicolae

NR. 43
DIN 24.11.2011
Contrasemneaza secretar,
Cuciurean Victor

Vizat CFP
Iacob Ileana



Anexele la Hotărârea nr. 43 / 24.11.2011 pot fi consultate la Punctul de Informare Documentare
Josenii Bârgăului, aflat în sediul Primăriei comunei Josenii Bârgăului, localitatea Josenii Bârgăului, nr.
administrativ 153.
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ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUD
COMUNA JOSENII BIRGAULUI
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din
comuna Josenii Birgaului în anul 2012
Consiliul local al comunei Josenii Birgaului, judeţul Bistriţa-Năsăud;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Josenii Birgaului, domnul Ciotmonda
Tudorel, înregistrată sub numărul 4068 din 19.10.2011;
- Raportul nr. 4067 din 19.10.2011 al Compartimentului buget-finanţe contabilitate
din cadrul Primariei comunei Josenii Bîrgăului;
- Proiectul de hotărâre nr. 4069 din 19.10.2011 iniţiat de către primarul comunei
Josenii Bîrgăului ;
- Raportul nr. 40 din 24.11.2011 al comisiei buget-finanţe şi activităţi economicofinanciare;
- Raportul nr. 40 din 24.11.2011 al comisiei pentru muncă şi protecţie socială,
protecţie copiii, tineret şi sport, juridică şi de disciplină;
- Raportul nr. 37 din 24.11.2011 al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism;
- Raportul nr. 25 din 24.11.2011 al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie;
- Nota nr. 4070 din 19.10.2011, din care rezultă că proiectul de hotărâre a fost pus
la dispoziţia cetăţenilor în Punctul de Informare Documentare a Primăriei comunei Josenii
Bîrgăului, în vederea depunerii sugestiilor, opiniilor, recomandărilor şi contestaţiilor ;








În conformitate cu:
prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările 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 Hotărârii Guvernului României nr. 956/2009 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,
precum şi pentru amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010 ;
prevederile art.1 alin. (2), art.2, art.4 si art.6 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) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
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H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Se stabileşte cuantumul taxei speciale de eliberare a certificatului de
atestare a edificării construcţiilor în conformitate cu autorizaţia de construire eliberată
potrivit legii, precum şi a unei documentaţii cadastrale potrivit art.55 alin.(1) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, pe raza administrativ teritorială
a comunei Josenii Bîrgăului, pentru anul 2012, conform anexei nr.1, la prezenta hotărâre
din care face parte integrantă.
ART.2. Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru finanţarea serviciului public
de pompieri voluntari, pe raza administrativ teritorială a comunei Josenii Bîrgăului, pentru
anul 2012, conform anexei nr.2, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART.3. Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru multiplicarea documentelor
prin aparatul Xerox din dotarea Primăriei comunei Josenii Bîrgăului, pentru anul 2012,
conform anexei nr.3, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART.4. Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru folosirea ocazională a
spaţiilor de cultură din administrarea Consiliului local Josenii Bîrgăului, pentru anul 2012,
conform anexei nr.4, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART.5. Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru folosirea locurilor publice în
vederea desfacerii mărfurilor şi produselor, pe raza administrativ teritorială a comunei
Josenii Bîrgăului, pentru anul 2012, conform anexei nr.5, la prezenta hotărâre din care
face parte integrantă.
ART.6. Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru paza comunală, pe raza
administrativ teritorială a comunei Josenii Bîrgăului, pentru anul 2012, conform anexei
nr.6, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART.7. Se stabileşte cuantumul altor taxe speciale, pe raza administrativ teritorială
a comunei Josenii Bîrgăului, pentru anul 2012, conform anexei nr.7, la prezenta hotărâre
din care face parte integrantă.
ART.8. Se stabileşte cuantumul taxelor speciale pentru folosirea utilajelor din parcul
auto aparţinând Primăriei comunei Josenii Bîrgăului, pe raza administrativ teritorială a
comunei Josenii Bîrgăului, pentru anul 2012, conform anexei nr.8 la prezenta hotărâre
din care face parte integrantă.
Art.9. Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru procedura divorţului pe cale
administrativă, conform Metodologiei nr. 2112516 din 17.12.2010 a Direcţiei pentru
Evidenţa persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, pentru solicitările depuse la
Ofiţerul stării civile din cadrul Primăriei comunei Josenii Bîrgăului, pentru anul 2012,
conform anexei nr. 9, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART.10. Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestaţie, în termen de 15
zile de la afişarea ei, contestaţiile se vor depune la Punctul de Informare Documentare al
comunei Josenii Birgaului.
ART.11. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârile
anterioare ale consiliului local Josenii Bîrgăului, privind stabilirea taxelor locale speciale
precum şi orice alte dispoziţii contrare.
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ART.12. Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2012.
ART.13. (1) Primarul comunei Josenii Bîrgăului şi Compartimentul buget-finanţe
contabilitate vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
(2) Constatarea, urmărirea şi încasarea taxelor speciale din prezenta
hotărâre se face de către compartimentul buget-finanţe contabilitate din cadrul Primăriei
comunei Josenii Bîrgăului.
(3) Sumele rămase neutilizate din încasarea taxelor speciale, se
reportează în anul următor, având aceeaşi destinaţie, odată cu încheierea exerciţiului
bugetar.
ART.14. - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Josenii
Bîrgăului în şedinţa ordinară cu respectarea art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de 14 voturi
„pentru”, / voturi „împotrivă”, / abţineri, din numărul de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.
ART.15 – Prezenta hotărâre se va comunica cu :
- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud;
- Primarul comunei Josenii Bîrgăului;
- Compartimentul buget - finanţe contabilitate;
- locuitorilor comunei prin afişare şi prin publicarea în Monitorul oficial al judeţului
Bistriţa-Năsăud.
PREŞEDINTE,
Vrîncean Nicolae
NR. 44
DIN 24.11.2011
Contrasemnează Secretar,
Cuciurean Victor
Vizat CFP
Iacob Ileana



Anexele la Hotărârea nr. 44 / 24.11.2011 pot fi consultate la Punctul de Informare Documentare
Josenii Bârgăului, aflat în sediul Primăriei comunei Josenii Bârgăului, localitatea Josenii Bârgăului, nr.
administrativ 153.
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