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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA PRUNDU BÎRGĂULUI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi
juridice din comuna Prundu Bîrgăului în anul 2016
Consiliul local al comunei Prundu Bîrgăului, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.11.2015.
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 8962/ 23.10.2015 a Primarului comuna Prundu Bîrgăului;
- raportul nr. 8960/ 23.10.2015 al şef serviciu financiar contabil, impozite şi taxe din
cadrul Primăriei comunei Prundu Bîrgăului;
- raportul favorabil nr. 9850 / 25.11.2015 al Comisiei pentru agricultură, activităţi
economico – financiare;
- raportul favorabil nr. 9840 / 25.11.2015 al Comisiei pentru activități social-culturale,
culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială;
- raportul favorabil nr. 9855 / 25.11.2015 al Comisiei juridică, amenajarea teritoriului,
urbanism, protecţia mediului şi turism;
- studiu de impact nr. 8961/ 23.10.2015, al şef serviciu financiar contabil, impozite şi taxe
din cadrul Primăriei comunei Prundu Bîrgăului;
- Anunţul nr. 8963/23.10.2015, cu privire la afişarea proiectului de hotărâre pe site-ul
Primăriei comuna Prundu Bîrgăului;
- Procesul-verbal de afişare nr. 8963/23.10.2015.
În conformitate cu:
- prevederile art. 9, pct. 3, Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile Titlului IX, art. 453-495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional – secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 266, alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală;
- prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Prundu Bîrgăului nr. 68 /2009 privind
încadrarea pe zone terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Prundu Bîrgăului;
- prevederile art. 1, alin. (2), art. 2, art. 4, lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. b), art. 36, 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,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. (1) Se stabileşte impozitul pe clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în
proprietatea persoanelor fizice prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a
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clădirii, determinată potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se stabileşte impozitul pe clădirile nerezidenţiale 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. – Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice pentru anul 2016
se stabileşte după cum urmează:
(1) Prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirilor nerezidenţiale şi
respectiv a cotei de 0,1% 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
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
01.01.2013, 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.
(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.
(5) Se acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri pentru:
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură
sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite
pentru activităţi economice;
b) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (5), se aplică
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune
documentele justificative.
(7) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile
la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

4

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 5 / 28 MARTIE 2016

ART.3. - Se stabileşte impozitul pe teren în sumă fixă anuală pe hectar de teren, pe
ranguri de localităţi, categorii de folosinţă şi pe zone, pentru persoanele fizice care deţin în
proprietate teren în intravilanul localităţii, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.4. - Se stabileşte impozitul pe teren în sumă fixă anuală pe hectar de teren, pe
ranguri de localităţi, categorii de folosinţă şi pe zone, pentru persoanele juridice care deţin
în proprietate teren în intravilanul localităţii, conform anexei nr. 2a, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. - Se stabileşte impozitul 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. 3, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.6. (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 art. 3-5.
(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.
(3) Se acordă scutirea impozitului/taxei pe teren pentru terenurile utilizate pentru
furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale
ca furnizori de servicii sociale;
(4) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (3), se aplică
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune
documentele justificative.
ART.7. – 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 200 cmc. sau fracţiune din aceasta, sau masa totală maximă
autorizată, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.8. – Se stabileşte impozitul pe mijloacele de transport pe apă deţinute de persoanele
fizice şi juridice, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.9. – Se stabileşte impozitul pe mijloacele de transport pentru autovehiculele de
transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone conform anexei nr.
6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.10. – Se stabileşte taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi
autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.11. – Se stabileşte taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel, cu excepţia celor
din domeniul construcţiilor, conform anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.12. – Se stabileşte taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, conform
anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.13. – Se stabileşte impozitul pe spectacole pentru persoanele care organizează o
manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă, conform anexei
nr. 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.14. – Se stabilesc taxele pentru folosirea locurilor publice, conform anexelor 11, care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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ART.15. – Se stabileşte taxa pentru folosirea locurilor publice pentru anul 2016 (pieţe,
târguri, oboare) conform anexei nr. 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 16. – Se stabileşte taxa pentru închirieri ocazionale a Căminului cultural pentru anul
2016 conform anexei nr. 13, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.17. – Se stabilesc taxele extrajudiciare de timbru, potrivit prevederilor Legii nr.
117/1999 cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 14, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.18. - Contravenţiile la regimul taxelor şi impozitelor locale sunt cele stabilite şi
sancţionate prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
ART.19. – (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 contribuabili,
persoane fizice sau juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal, consiliul local acordă
o bonificaţie de 10%;
(2) Prin excepţie de la prevederile alin (1), bonificaţia nu se acordă dacă fiecare din aceste
categorii de impozite este de până la 50 lei inclusiv, situaţie în care legea prevede
obligativitatea achitării integrale a acestora până la data de 31 martie a anului fiscal.
ART.20. – Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31
decembrie 2016 mai mici de 20 lei.
ART.21. – Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016.
ART.22. – Primarul comunei Prundu Bîrgăului, prin Serviciul financiar contabil, impozite şi
taxe - va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
ART.23 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Prundu Bîrgăului
în şedinţa ordinară cu respectarea art. 45, alin (2) din Legea nr. 215/2001, republicată,
respectiv cu un număr de 13 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 1 “abţineri”, din 14
consilieri prezenţi.
ART.24 – Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre şi va
comunica prezenta hotărâre cu:
- serviciul financiar contabial impozite ş taxe din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Prundu Bîrgăului;
- Poliţia Locală a comunei Prundu Bîrgăului;
- Compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu
Bîrgăului;
- Referent cultural - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu
Bîrgăului;
- Administrator piaţă - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu
Bîrgăului;
- Primarului comunei Prundu Bîrgăului;
- Instituţiei Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VLAD NECULAI
CONTRASEMNAT,
SECRETAR
PINTILIE ANGELA
Nr. 88
Prundu Bîrgăului la 25.11.2015
Prezenta hotărâre se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
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0
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau
chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă
arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau
chimic

Tipul clădirii***

555
159
143

254
159

2

Fără
instalaţii de
apă,
canalizare,
electrice şi
încălzire

935

Cu instalaţii
de apă,
canalizare,
electrice şi
încălzire
(condiţii
cumulative)
**
1

Nivelurile stabilite
pentru anul 2015

200

300

1000

Cu instalaţii
de apă,
canalizare,
electrice şi
încălzire
(condiţii
cumulative)
**
3

175

200

600

4

Fără
instalaţii de
apă,
canalizare,
electrice şi
încălzire

Nivelurile propuse
pentru anul 2016

Valoarea impozabilă
- lei/mp/an -

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată* la clădiri, în cazul persoanelor fizice

ANEXA NR. 1
la Hotărârea nr. 88/25.11.2015
a Consiliului local al comunei Prundu Bîrgăului
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50% din suma care s-ar
aplica clădirii

75

Fără
instalaţii de
apă,
canalizare,
electrice şi
încălzire

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

125

Cu instalaţii
de apă,
canalizare,
electrice şi
încălzire
(condiţii
cumulative)
**

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

63

Fără
instalaţii de
apă,
canalizare,
electrice şi
încălzire

Nivelurile propuse
pentru anul 2016

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

95

Cu instalaţii
de apă,
canalizare,
electrice şi
încălzire
(condiţii
cumulative)
**

Nivelurile stabilite
pentru anul 2015
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NOTE:

* Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra
suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,40.
** În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii, se vor utiliza valorile impozabile, în lei/mp, înscrise în coloanele 2, respectiv.
*** În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de
mai sus valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D

Tipul clădirii***

Valoarea impozabilă
- lei/mp/an -
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Rangul localităţii
IV
V
1.10
1.05
1.05
1.00

2. Zonele A, B, din prezenta anexă corespund zonelor A, B de fiscalitate stabilite prin Hotărârea Consiliului local al comunei Prundu Bîrgăului
nr. 68/22.12.2009 privind încadrarea pe zone de fiscalitate a teritoriului administrativ al comunei Prundu Bîrgăului;
3. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie menţionat la pct. 1 se
reduce cu 0,10.
4. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinţă.
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă
5. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că
acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care
cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică
şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie
pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând,
în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în
condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data
începerii executării lucrărilor.

A
B

Zona din cadrul localităţii

1. Pentru determinarea valorii impozabile a clădirii pe ranguri de localităţi şi zone în care este amplasată clădirea, la nivelurile menţionate în
prezenta anexă se va aplica coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

8
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1
2
3
4
5

Nr.
crt.

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă

Categoria de folosinţă

Zona
A
28
21
21
46
53

Zona
B
21
19
19
35
46

Impozitul/taxa stabilit
pentru anul 2015

Zona
A
28
21
21
46
53

Zona
B
21
19
19
35
46

Impozitul/taxa propuse
pentru anul 2016

II. Terenuri amplasate în intravilan - înregistrate în registrul agricol la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 mp
lei/ha/an

I. Terenuri amplasate în intravilan – înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum
şi terenuri înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de
până la 400 mp, inclusiv
lei/ha/an
Impozitul/taxa stabilite
Impozitul/taxa propuse
pentru
anul
2015
pentru anul 2016
Zona în cadrul localităţii
Rang IV
Rang V
Rang IV
Rang V
A
889
711
889
711
B
711
534
711
534

IMPOZITUL/TAXA
pe terenurile situate în intravilan, proprietatea persoanelor fizice

ANEXA NR. 2
la Hotărârea nr. 88/25.11.2015
a Consiliului local al comunei Prundu Bîrgăului
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6
7
8
9

Nr.
crt.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Neproductiv

Categoria de folosinţă
28
15
x
x

21
13
x
x

Impozitul/taxa stabilit
pentru anul 2015
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28
15
x
x

21
13
x
x

Impozitul/taxa propuse
pentru anul 2016

I. Terenuri amplasate în intravilan – înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum
şi terenuri înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de
până la 400 mp, inclusiv
lei/ha/an
Impozitul/taxa stabilite
Impozitul/taxa propuse
pentru
pentru anul 2016
Zona în cadrul localităţii
anul 2015
RANG IV
RANG V
RANG IV
RANG V
A
889
711
889
711
B
711
534
889
711

IMPOZITUL/TAXA
pe terenurile situate în intravilan, proprietatea persoanelor juridice

ANEXA NR. 2a
la Hotărârea nr. 88/25.11.2015
a Consiliului local al comunei Prundu Bîrgăului

NOTĂ:
Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenuri, la nivelurile prevăzute în tabelul de la pct. II, se va aplica coeficientul de corecţie pentru
localităţi rurale de rangul IV – 1.10 şi V 1.00.

10

11

NOTE:
1. Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenuri, la nivelurile prevăzute în tabelul de la pct. II se va aplica coeficientul de corecţie pentru
localităţi rurale de rangul IV localitatea Prundu Bîrgăului - 1.10 şi rang V localitatea Susenii Bîrgăului 1.00.
2. În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă
decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează avându-se în vedere valorile prevăzute în tabelul de la Anexa nr. 3 şi
coeficientul de corecţie prevăzut la art. 457, alin. (6) din noul Cod fiscal, numai dacă aceştia (persoanele juridice) îndeplinesc, cumulativ,
următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit.
a).
3. În cazul în care nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la nota nr. 2, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii
administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform valorilor stabilite în tabelul de la pct. I.

II. Terenuri amplasate în intravilan - înregistrate în registrul agricol la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 mp
lei/ha/an
Nr.
Impozitul/taxa stabilite
Impozitul/taxa propuse
Crt
Categoria de folosinţă
pentru anul 2015
pentru anul 2016
.
Zona
Zona
Zona
Zona
A
B
A
B
1
Teren arabil
28
21
28
21
2
Păşune
21
19
21
19
3
Fâneaţă
21
19
21
19
4
Vie
46
35
46
35
5
Livadă
53
46
53
46
6
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
28
21
28
21
7
Teren cu ape
15
13
15
13
8
Drumuri şi căi ferate
x
x
x
x
9
Neproductiv
x
x
x
x
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Teren cu construcţii

Arabil
Păşune
Fâneaţă

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

Vie până la intrarea pe rod

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

Livadă până la intrarea pe rod

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr.
crt.7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

2
3
4

5

5.1

6

6.1

7

7.1

8

Categoria de folosinţă

6

X

16

X

56

X

5

X

14

X

53

X

53

26

28
56

48
26

28

B

50
28

31

A

Impozitul/taxa
stabilite pentru
anul 2015

6

X

16

X

56

X

56

28

50
28

31

A

5

X

14

X

53

X

53

26

48
26

28

B

Impozitul/taxa
propuse pentru
anul
2016

- lei/ha/an -

IMPOZITUL/TAXA
pe terenurile situat în extravilan, pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice

ANEXA NR. 3
la Hotărârea nr. 88/25.11.2015
a Consiliului local al comunei Prundu Bîrgăului
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1

Nr.
crt.

12

Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

9
10

34
x
x

A
31
x
x

B
34
x
x

A

31
x
x

B

Impozitul/taxa
propuse pentru
anul
2016

13

A
B

Zona din cadrul localităţii

Rangul localităţii
IV
V
1.10
1.05
1.05
1.00

NOTĂ: Impozitul pe terenul amplasat în extravilan se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma
corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în tabelul următor:

Teren cu amenajări piscicole

Categoria de folosinţă

8.1

Nr.
crt.

Impozitul/taxa
stabilite pentru
anul 2015
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Tipuri de autovehicule
A. Vehicule înmatriculate
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de
până la 1600 cm3, inclusiv
2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600
cm3, inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
7. Autobuze, autocare, microbuze
8. Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de
până la 12 tone, inclusiv
9. Tractoare înmatriculate
B. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică:

Mijloc de transport

x
8
9
18
72
144
290
24
30
18
X
lei/200 cmc

8
18
72
144
290
24
30
18
X
lei/200 cmc

Impozitul propus
pentru anul 2016
lei/ fiecare grupă de 200
cm³ sau fracţiune din
aceasta/an

x

Impozitul stabilit
pentru anul 2015
lei/ fiecare grupă de 200
cm³ sau fracţiune din
aceasta/an

IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice

ANEXA NR. 4
la Hotărârea nr. 88/25.11. 2015
a Consiliului local al comunei Prundu Bîrgăului
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I. Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică

14

x
2
4
50 lei/an

x
4
6
50 lei/an

Impozitul propus
pentru anul 2016
lei/ fiecare grupă de 200
cm³ sau fracţiune din
aceasta/an

34
52
64

c. peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone, inclusiv

d. peste 5 tone

9

b. peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone, inclusiv

a. până la 1 tonă, inclusiv

Masa totală maximă autorizată

64

52

34

9

- lei/an Impozitul stabilit
Impozitul propus
pentru anul 2015
pentru anul 2016

II. Pentru remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule

NOTE:
1. În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul datorat pentru motocicletele respective.
2. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50 %.

Tipuri de autovehicule
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

Mijloc de transport

Impozitul stabilit
pentru anul 2015
lei/ fiecare grupă de 200
cm³ sau fracţiune din
aceasta/an
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210

3. Bărci cu motor

210

210

210

210

56

21

Impozitul propus
pentru anul 2016

NOTĂ:
Impozitele cuprinse în prezenta anexă se vor plăti la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îsi are domiciliul, sediul
sau punctul de lucru, după caz, conform art. 468, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

5. Scutere de apă

X

56

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

4. Nave de sport şi agrement

21

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

Impozitul stabilit
pentru anul 2015

- lei/an -

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ
pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice

ANEXA NR. 5
la Hotărârea nr. 88/25.11.2015
a Consiliului local al comunei Prundu Bîrgăului
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Felul mijlocului de transport pe apă

16

II

I

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Masa
Masa
Masa
Masa
Masa

Masa
Masa
Masa
Masa
Masa

de
de
de
de
de

de
de
de
de
de

cel
cel
cel
cel
cel

cel
cel
cel
cel
cel

puţin
puţin
puţin
puţin
puţin

puţin
puţin
puţin
puţin
puţin

Vehicule cu două axe
12 tone, dar mai mică de 13 tone
13 tone, dar mai mică de 14 tone
14 tone, dar mai mică de 15 tone
15 tone, dar mai mică de 18 tone
18 tone
Vehicule cu trei axe
15 tone, dar mai mică de 17 tone
17 tone, dar mai mică de 19 tone
19 tone, dar mai mică de 21 tone
21 tone, dar mai micăde 23 tone
23 tone, dar mai mică de 25 tone
133
231
474
615
947

0
133
367
517
517

Ax (e) motor
(oare) cu sistem
de suspensie
pneumatică sau un
echivalentele
recunoscute

231
474
615
947
1472

133
367
517
1169
1169

Alte sisteme de
suspensie
pentru axele
motoare

Impozitul stabilit
pentru anul 2015

133
231
474
615
947

0
133
367
517
517

Ax (e) motor
(oare) cu
sistem de
suspensie
pneumatică
sau un
echivalentele
recunoscute

231
474
615
947
1472

133
367
517
1169
1169

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

Impozitul propus
pentru anul 2016

I. Autovehicule de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

IMPOZITUL PE MIJLOACELOR DE TRANSPORT
pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone

Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

17

ANEXA NR. 6
la Hotărârea nr. 88/25.11.2015
a Consiliului local al comunei Prundu Bîrgăului
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III

18

6 Masa de cel puţin 25 tone,
7 Masa de cel puţin 26 tone
Vehicule cu patru axe
1 Masa de cel puţin 23 tone,
2 Masa de cel puţin 25 tone,
3 Masa de cel puţin 27 tone,
4 Masa de cel puţin 29 tone,
5 Masa de cel puţin 31 tone,
6 Masa de cel puţin 32 tone

dar
dar
dar
dar
dar

mai
mai
mai
mai
mai

mică
mică
mică
mică
mică

de
de
de
de
de

25
27
29
31
32

tone
tone
tone
tone
tone

dar mai mică de 26 tone

Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

615
623
973
1545
1545
1545

947
947

Ax (e) motor
(oare) cu sistem
de suspensie
pneumatică sau un
echivalentele
recunoscute

623
973
1545
2291
2291
2291

1472
1472

Alte sisteme de
suspensie
pentru axele
motoare

Impozitul stabilit
pentru anul 2015

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD NR. 5 / 28 MARTIE 2016

615
623
973
1545
1545
1545

Ax (e) motor
(oare) cu
sistem de
suspensie
pneumatică
sau un
echivalentele
recunoscute
947
947

623
973
1545
2291
2291
2291

1472
1472

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

Impozitul propus
pentru anul 2016

II

I

Vehicule cu 2+1 axe
1 Masa de cel puţin 12
2 Masa de cel puţin 14
3 Masa de cel puţin 16
4 Masa de cel puţin 18
5 Masa de cel puţin 20
6 Masa de cel puţin 22
7 Masa de cel puţin 23
8 Masa de cel puţin 25
9 Masa de cel puţin 28
Vehicule cu 2+2 axe
1 Masa de cel puţin 23
2 Masa de cel puţin 25
3 Masa de cel puţin 26
4 Masa de cel puţin 28
5 Masa de cel puţin 29
6 Masa de cel puţin 31
7 Masa de cel puţin 33
8 Masa de cel puţin 36

tone,
tone,
tone,
tone,
tone,
tone,
tone,
tone,

tone,
tone,
tone,
tone,
tone,
tone,
tone,
tone,
tone

dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar

dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar
dar

mai
mai
mai
mai
mai
mai
mai
mai

mai
mai
mai
mai
mai
mai
mai
mai

mică
mică
mică
mică
mică
mică
mică
mică

mică
mică
mică
mică
mică
mică
mică
mică

de
de
de
de
de
de
de
de

de
de
de
de
de
de
de
de

25
26
28
29
31
33
36
38

14
16
18
20
22
23
25
28

tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone

tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone

Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

128
299
491
721
871
1429
1984
1984

0
0
0
60
137
320
414
747
747

Vehicule cu sistem
de suspensie
pneumatică sau un
echivalent
recunoscut

299
491
721
871
1429
1984
3012
3012

0
0
60
137
320
414
747
1310
1310

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

Impozitul stabilit
pentru anul 2015

128
299
491
721
871
1429
1984
1984

0
0
0
60
137
320
414
747
747

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatică
sau un
echivalent
recunoscut

19

299
491
721
871
1429
1984
3012
3012

0
0
60
137
320
414
747
1310
1310

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

Impozitul propus
pentru anul 2016

II. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport de marfă cu masa totală maximă
autorizată egală sau mai mare de 12 tone
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V

IV

III

20

9 Masa de cel puţin 38
Vehicule cu 2+3 axe
1 Masa de cel puţin 36
2 Masa de cel puţin 38
3 Masa de cel puţin 40
Vehicule cu 3+2 axe
1 Masa de cel puţin 36
2 Masa de cel puţin 38
3 Masa de cel puţin 40
4 Masa de cel puţin 44
Vehicule cu 3+3 axe
1 Masa de cel puţin 36
2 Masa de cel puţin 38
3 Masa de cel puţin 40
4 Masa de cel puţin 44

tone, dar mai mică de 38 tone
tone, dar mai mică de 40 tone
tone, dar mai mică de 44 tone
tone

tone, dar mai mică de 38 tone
tone, dar mai mică de 40 tone
tone, dar mai mică de 44 tone
tone

tone, dar mai mică de 38 tone
tone, dar mai mică de 40 tone
tone

tone

Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

794
960
1434
1434

1395
1937
2679
2679

1579
2197
2197

1984

Vehicule cu sistem
de suspensie
pneumatică sau un
echivalent
recunoscut

960
1434
2283
2283

1937
2679
3963
3963

2197
2986
2986

3012

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

Impozitul stabilit
pentru anul 2015
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794
960
1434
1434

1395
1937
2679
2679

1579
2197
2197

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatică
sau un
echivalent
recunoscut
1984

960
1434
2283
2283

1937
2679
3963
3963

2197
2986
2986

3012

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

Impozitul propus
pentru anul 2016

2. Eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism:
a) până la 150 mp, inclusiv
b) între 151 şi 250 mp, inclusiv
c) între 251 şi 500 mp, inclusiv
d) între 501 şi 750 mp, inclusiv
e) între 751 şi 1.000 mp, inclusiv
f) peste 1.000 mp

1. Eliberarea certificatului de urbanism în mediul
urban

7 lei pentru
fiecare m2 afectat

7 + 0,01 lei/m²
pentru fiecare m2
care depăşeşte
1.000 m²

3
3
4
5
6

3
3
4
5
6
7 + 0,01 lei/m²
pentru fiecare
m2 care
depăşeşte 1.000
m²
7 lei pentru
fiecare m2
afectat

persoane
juridice

Taxa stabilită
pentru anul 2015

3
3
4
5
6

persoane
fizice

7 lei pentru
fiecare m2 afectat

7 lei pentru
fiecare m2 afectat

7 + 0,01 lei/m²
pentru fiecare m2
care depăşeşte
1.000 m²

3
3
4
5
6

persoane
juridice

Taxa propusă
pentru anul 2016

7 + 0,01 lei/m²
pentru fiecare m2
care depăşeşte
1.000 m²

- lei -

TAXA
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor în domeniul construcţiilor

persoane
fizice

21

ANEXA NR. 7
la Hotărârea nr. 88/25.11.2015
a Consiliului local al comunei Prundu Bîrgăului
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9. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de
construire pentru clădire rezidenţială sau clădire anexă

8.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare
parţială sau totală a unei construcţii

8

8

0,1% din
valoarea
impozabilă
0,5% din
valoarea
autorizată a
lucrărilor

30% din
valoarea taxei
iniţiale
0,1% din
valoarea
impozabilă
0,5% din
valoarea
autorizată a
lucrărilor

14

13

30% din valoarea
taxei iniţiale

10 lei pentru
fiecare racord

persoane
juridice
7 lei pentru
fiecare m2 de
suprafaţă
ocupată de
construcţie

10 lei pentru
fiecare racord

7 lei pentru
fiecare m2 de
suprafaţă ocupată
de construcţie

persoane
fizice

Taxa stabilită
pentru anul 2015
persoane
fizice

0,1% din
valoarea
impozabilă
0,5% din
valoarea
autorizată a
lucrărilor

30% din valoarea
taxei iniţiale

8

13

10 lei pentru
fiecare racord

0,5% din valoarea
autorizată a
lucrărilor

0,1% din valoarea
impozabilă

30% din valoarea
taxei iniţiale

8

14

10 lei pentru
fiecare racord

7 lei pentru
fiecare m2 de
suprafaţă ocupată
de construcţie

persoane
juridice

Taxa propusă
pentru anul 2016

7 lei pentru
fiecare m2 de
suprafaţă ocupată
de construcţie
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3. Eliberarea autorizaţiei de construire pentru
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate
pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru
amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a
firmelor şi reclamelor
4. Eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie
şi televiziune prin cablu
5. Avizarea certificatului de urbanism de către
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului , de
către primari sau de structurile de specialitate din
cadrul consiliului judeţean
6. Eliberarea certificatului de nomenclatură stradală
şi adresă
7. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism
şi a autorizaţiei de construire

22

15
21
27

persoane
juridice

500
700

x

x

restaurant:

500
700

x

x

a) pt. suprafaţa de până la 500 m², inclusiv:

Suprafaţă până la 250 mp
Suprafaţa între 250 mp - 500 mp

50
50
x

16
50
x

16

15
21
27

16

X

15
21
27

20

10

persoane
fizice

Taxa propusă
pentru anul 2016

5. Taxă autorizare taxi – lei / autovehicul
6. Taxă autorizare înlocuire autovehicul taxi – lei / autovehicul
7. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică – cu cod CAEN clasele 561, 563
şi 932

4. Eliberarea certificatului de producător

1 : 500
1 : 1.000
1 : 2.000

1. Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate
economică şi a altor autorizaţii similare
2. Eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare
3. Eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau alte
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pentru fiecare mp sau
fracţiune de mp de plan, la scara:

Taxa stabilită
pentru anul 2015

- lei -

TAXA
taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel, cu excepţia celor din domeniul construcţiilor

Denumirea taxei
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Denumirea taxei

Suprafaţa până la 250 mp
Suprafaţa între 250mp-500 mp
- discotecă (unde servirea băuturlor este predominantă)
- alte activităţi recreative şi distractive
- unitate de alimentaţie care serveşte ptr. acasă, baruri care servesc sucuri de fructe
b) pt. suprafaţă mai mare de 500 m², indiferent de tipul de activitate de
alimentaţie publică desfăşurată

Taxa propusă
pentru anul 2016

x
500
700
x
400
500
500
500
500
4000

Taxa stabilită
pentru anul 2015

x
500
700
x
400
500
-
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- unitate tip bufet expres, bar, bodegă, salon de servit coctail-uri, berărie:

- pizzerie, fast-food:
Suprafaţa până la 250 mp
Suprafaţa între 250mp-500 mp

24

3% din valoarea
contractului

220

20

NOTE:
(1) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la Primăria comunei
Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 512 în termen de 30 de zile de la data amplasării panoului, afişajului sau structurii de afişaj.
(2) Se exceptează de la plată serviciile de reclamă şi publicitate realizate prin mijloace de informare în masă scrisă şi audiovizuale, conform
prevederilor art. 477, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

3. În cazul persoanelor care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în
baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere cu altă persoană

28

28

pentru anul 2016

Taxa propusă

lei/mp sau fracţiune de mp/an
Taxa stabilită
pentru anul 2015

TAXA
pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

1. În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică
2. În cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj
pentru reclamă şi publicitate
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2%

5%

1. În cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet,
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea
unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă
internă sau internaţională

2. în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la pct. 1

Cotă stabilită
pentru anul
2015

5%

2%

Cotă propusă
pentru anul
2016

IMPOZITUL PE SPECTACOLE
pentru persoanele care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă

ANEXA NR. 10
la Hotărârea nr. 88/25.11. 2015
a Consiliului local al comunei Prundu Bîrgăului
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NOTE:
1. Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit corespunzător tabelului de mai sus la suma încasată din vânzarea
biletelor de intrare şi a abonamentelor.
2. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la
timp a impozitului.

26

TAXA
pentru folosirea locurilor publice pentru anul 2016

12. Comercializare flori şi ocuparea domeniului public pentru diverse ocazii (vânzare de
mărţişoare, felicitări de sărbătoare, pepeni, castane, etc.):
- cu contract
- fără contract
13. Taxa utilizare temporară a suprafeţelor de teren din domeniul public cu ocazia
manifestărilor prilejuite de „Regele Brazilor” şi alte activităţi culturale

1. Tonete pentru vânzăre de produse (cu excepţia florilor)
2. Stative specifice produselor comercializate în unitate
3. Comercializare în exclusivitate de cărţi, reviste ,ziare
4. Vanzare diferite produse în chioşcuri (cu excepţia florilor)
5. Ocupare loc public pentru amplasare mijloace de publicitate
6. Taxa temporară de ocupare a suprafeţelor de teren din domeniul public pentru amplasare
rulote
7. Alte activităţi: cultural- sportive, distracţii populare, circuri, menajerii şi alte asemenea
8. Amplasare maşini de îngheţată, lăzi frigorifice, dozatoare, dulapuri frigorifice
9. Acţiuni promoţionale, prezentare produse, amplasare podium
10. Ocupare loc public pentru depozitare de diverse materiale
11. Ocupare loc public pentru confecţionare de produse

A. Pentru ocuparea locurilor publice în vederea desfăşurării unei activităţi comerciale,
cultural-sportive, distracţii, circuri, manifestări, etc.
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1
1
3
1
1

1
1
3
1
1

5
17
10

5
17
10

2

2

-LEI/MP/ZI3
3
1
1
1

NIVELURILE
APROBATE
PENTRU
ANUL 2016
-LEI/MP/ZI3
3
1
1
1

NIVELURILE
EXISTENTE ÎN
ANUL 2015

ANEXA NR. 11
la Hotărârea nr. 88/25.11.2015
a Consiliului local al comunei Prundu Bîrgăului
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14. Vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor, etc. – lei/pers
15. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu schele pentru construcţii
16. Taxă utilizare a locurilor de aşteptare, taximetrişti autorizaţi - LEI/an/autovehicul

A. Pentru ocuparea locurilor publice în vederea desfăşurării unei activităţi comerciale,
cultural-sportive, distracţii, circuri, manifestări, etc.
-LEI/MP/ZI1
2
240

NIVELURILE
EXISTENTE ÎN
ANUL 2015
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NIVELURILE
APROBATE
PENTRU
ANUL 2016
-LEI/MP/ZI1
2
240

NOTE:
1. Taxele locale prevăzute în tabelul de mai sus se plătesc anticipat ocupării suprafeţelor din domeniul public al comunei Prundu Bîrgăului.
2. Pentru activităţile desfăşurate de Organizaţiile non-profit, sănătate, cultură, sport, educaţie şi instituţiile de învăţământ preuniversitare nu
se percep taxele prevăzute în prezenta anexa.
3. Pentru calcularea taxei prevăzute la punctul 6 se va ţine cont de proiecţia la sol a bunului care va fi staţionat într-o locaţie stabilită pe
domeniul public al comunei Prundu Bîrgăului .

28
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ANEXA NR. 12
la Hotărârea nr. 88/25.11.2015
a Consiliului local al comunei Prundu Bîrgăului
TAXA pentru folosirea locurilor publice pentru anul 2016 (pieţe, târguri, oboare)

DENUMIREA TAXEI

Taxa
Taxe
stabilită
propuse pentru anul pentru anul
2015
2016

1. Taxa de utilizare a meselor, platourilor şi tarabelor de către
producătorii agricoli particulari - RON/mp/zi

1

1

2. Taxa de utilizare a meselor, platourilor şi tarabelor de către
agenţii economici autorizaţi (societăţi comerciale, asociaţii
familiale şi persoane fizice independente) - RON/mp/zi

1

1

3. Taxa de utilizare a meselor în hala de lactate pentru
comercializarea laptelui şi a produselor lactate - RON/mp/zi

5

5

4.Taxa pt. vânzarea bovine, cabaline, adulte – RON/zi

3

3

5. Taxa pt. vânzare tineret bovin, cabaline şi porcine adulte Ron/zi

3

3

6. Taxa pt. vânzare ovine, caprine, tineret porcin – Ron /zi

2

2

7. Comercializarea păsărilor ca: curcani şi gâşte - RON/buc.

1

1

0.15

0.15

1

1

0.20

0.20

50
40
30
20

50
40
30
20

1

1

13. Taxe pt. ocuparea locurilor necesare vânzării de cereale RON/zi

4

4

14. Taxa pentru închiriere cântare - RON/buc.

2

2

15. Taxa pentru închiriere litre – RON /buc.

2

2

16 Taxa pentru închiriere halate - RON/buc.

1

1

17. Taxa pentru utilizarea grupurilor sanitare - RON/persoană

1

1

8. Comercializarea puilor de o zi - RON/buc.
9. Taxa pentru comercializarea mieilor şi iezilor - RON/buc.
10.Taxa pentru ocupare teren piaţă cu mijloace de transport
în funcţie de suprafaţa ocupată de autovehicul – RON / zi /mp
11. Taxe pt. vânzarea furajelor şi cerealelor direct din maşină
(funcţie de suprafaţa ocupată a maşinii):
- autovehicole peste 10 tone
- autocamioane 3 tone -10 tone RON/zi
- aro + remorcă RON /zi
- autoturism + remorcă
12.Taxe pt. ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de
ocazie (obiecte şi produse vechi)

18. Taxe pt. rezervare de spaţii în piaţa agroalimentară pt.

-
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anul 2016 (taxa se încasează până la 31.03.2016, după
această dată, spaţiul se pierde) – RON /an
- până la 10 mp

50

50

- între 10-20 mp

100

100

- între 20-30 mp

200

200

ANEXA NR. 13
la Hotărârea nr. 88/25.11.2015
a Consiliului local al comunei Prundu Bîrgăului
TAXA
pentru închirieri ocazionale a CĂMINULUI CULTURAL
Nr.

Denumirea taxei

crt..
1.

4.

pentru anul 2016

600

600

50

50

2
2
2

2
2
2

100

100

Taxe pentru inchirierea Căminului
Cultural Prundu Bîrgăului pentru masă
înmormântare

3.

Taxa propusă

Taxe pentru închirierea Căminului
Cultural Prundu Bîrgăului pentru nunţi

2.

Taxa stabilită
pentru anul 2015

Taxe pentru intrare la horă:
a) baieţi
b) fete
c) căsătoriţi
Taxa pentru închirierea Căminului
Cultural Prundu Bîrgăului pentru diferite
activităţi

NOTĂ: Taxele pentru închiriere include consumul de energie electrică, apă şi
canal

Taxa stabilită
pentru
anul 2015

- lei Taxa propusă
pentru
anul 2016

- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
d) Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale
folosite în justiţie

a) Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte
autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt
în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror
alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru
care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare
b) Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
c) Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de
animal, în bilete de proprietate:

2
5
2

2
2

2
2

2
5
2

2

2

1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul
de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii
publice

Extras din norma juridică

extrajudiciară de timbru

TAXA
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la Hotărârea nr. 88/25.11.2015
a Consiliului local al comunei Prundu Bîrgăului
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2
2

2
2
2

g) Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

h) Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă
întocmite de autorităţile străine
i) Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

3

3
2

c) Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

6

5
6

5

- eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea
sau prelungirea actelor de identitate pentru cetăţeni străini şi pentru persoane fără
cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a
reşedinţei cetăţenilor români

X

- viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără
cetăţenie
b) Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

X

a) acte de identitate

j) Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau
2
2
deteriorate
2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru
eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

2

15

15

f) Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului

2

Taxa propusă
pentru
anul 2016

2

Extras din norma juridică

Taxa stabilită
pentru
anul 2015
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e) Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

32

28

6

28

6

b) Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
neînmatriculate permanent sau temporar
c) Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

a) Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
- autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg
inclusiv
- autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

9
414

414

145

145
9

60

60

b) Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere,
pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost
84
84
respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de
conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de
autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B + E
4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie
pentru probe

obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile şi
subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C +E, D + E, C1 + E, D1 + E, Tb, Tv

a)Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de
autovehicule:
- obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile şi
subcategoriile A, A1, B, B1, B + E

-

Taxa propusă
pentru
anul 2016

3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

Extras din norma juridică

Taxa stabilită
pentru
anul 2015
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4.1. Taxă pentru furnizare date

Extras din norma juridică

Taxa stabilită
pentru
anul 2015
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Taxa propusă
pentru
anul 2016

15

15

(1) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale.
(2) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de
proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată
prin Legea nr. 34/2005, de la data de 24 noiembrie 2004, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere
se fac gratuit.

- Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza
Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere (2)

- Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din
Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de
5
5
evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele
judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi
certificatelor de înmatriculare
5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA PRUNDU BÎRGĂULUI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din
comuna Prundu Bîrgăului în anul 2016
Consiliul local al comuna Prundu Bîrgaului, întrunit în şedinţă ordinară din data de
25.11.2015;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 8966/23.10.2015 a Primarului comunei Prundu Bîrgăului;
- raportul nr. 8964/23.10.2015 al şef serviciu financiar contabil, impozite şi taxe din
cadrul Primăriei comunei Prundu Bîrgăului;
- studiul de impact nr. 8965/23.10.2015 al şef serviciu financiar contabil, impozite şi taxe
din cadrul Primăriei comunei Prundu Bîrgăului;
- raportul favorabil nr. 9851/2015 al Comisiei activităţi economico-financiare;
- raportul favorabil nr. 9847/2015 al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială;
- raportul favorabil nr. 9856/2015 al Comisiei juridice, amenajarea teritoriului, urbanism,
protectia mediului şi turism;
- anexa nr. 2 la Hotărârea A.G.A. nr. 58 din 30.07.2015 - protocol modificare tarife;
- Anunţul nr. 8967/23.10.2015 cu privire la afişarea proiectului de hotărâre pe site-ul
Primăriei comunei Prundu Bîrgăului;
- Procesul-verbal de afişare nr. 8967/23.10.2015.
În conformitate cu:
prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare;
prevederile art. 1, alin. (2), art. 2, art. 4 şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. b), art. 36, alin. (4), lit. c), art. 45, alin (2),
lit. c) şi art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. - Se stabilesc taxele speciale din comuna Prundu Bîrgăului conform anexei nr. 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 – Se stabileşte Regulamentul privind taxele speciale, conform anexei nr 2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3 – Cu data adoptării prezentei hotărâri, HCL nr. 88/28.11.2014 privind instituirea
taxei speciale de salubrizare în comuna Prundu Bîrgăului pentru persoanele fizice care nu
au încheiat contracte cu operatorul de salubritate, se modifică şi completează în mod
corespunzător.
ART.4. - (1) Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei comunei Prundu Bîrgăului şi
publicată pe pagina de internet a instituţiei: www.prundubargaului.ro.
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(2) - Orice persoană interesată, poate face contestaţie împotriva prezentei hotărâri în
termen de 15 zile de la data afişării sau a publicării acesteia. Contestaţia se depune la
registratura Primăriei comunei Prundu Bîrgăului.
ART.5. – Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016.
ART.6. – Primarul comunei Prundu Bîrgăului, prin serviciul financiar-contabil, impozite şi
taxe locale, compartimentul urbanism, compartimentul agricol, stare civilă, compartiment
SVSU, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
ART.7. - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Prundu Bîrgăului
în şedinţa ordinară cu respectarea art. 45, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001,
respectiv cu un număr de 14 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă” şi – “abţineri”, din 14
consilieri prezenţi.
ART.8. – Secretarul comunei Prundu Bîrgăului va aduce la cunoştinţă publică prezenta
hotărâre şi va comunica prezenta hotărâre:
- Serviciului financiar-contabil, impozite şi taxe;
- Compartimentul urbanism;
- Compartimentul agricol;
- Serviciul stare-civilă;
- Compartiment SVSU;
- Poliţiei Locale a comunei Prundu Bîrgăului;
- Primarului comunei Prundu Bîrgăului;
- Instituţia Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VLAD NECULAI
CONTRASEMNAT,
SECRETAR,
PINTILIE ANGELA
Nr. 89
Prundu Bîrgăului la 25.11.2015
Prezenta hotărâre se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie

- oficierea căsătoriilor în zilele libere de sâmbătă şi duminică
- desfacerea căsătoriilor pe cale administrativa în faţa ofiţerului de stare civilă
- emiterea de extrase pentru uz oficial, dovezi din actele de stare civilă, în termen de 48 de
ore

Denumire taxă

Cuantumul taxei pe anul 2016
– lei –
50
500
20

A) Taxa specială pentru servicii de xerocopiat, multiplicat acte necesare populaţiei în raporturile acesteia cu comuna Prundu Bîrgăului —
1 leu /2 coli;
B) Taxa specială privind servicii de xerocopiat acte din arhivă solicitate de persoane fizice şi juridice – 1 leu/ 2 coli;
- Plata acestei taxe se face anticipat, la Biroul Impozite şi Taxe Locale, iar sumele obţinute din aceste taxe vor fi utilizate pentru
achiziţionarea de materiale specifice activităţii de multiplicare şi întreţinerea aparaturii;
C ) Taxa specială pentru eliberarea unor note de constatare / certificat de atestare a edificării construcţiei / certificat de atestare a
posesiei asupra terenului, la cererea locuitorilor prin deplasare în teritoriu – 20 lei;
- Plata acestei taxe se face anticipat la Biroul Impozite şi Taxe Locale, iar sumele provenite din încasarea taxelor pentru eliberarea
notelor de constatare vor fi utilizate pentru combustil deplasare în teritoriu şi rechizite;
D) Taxa de serviciul de salubrizare a localităţi i- 2.95 lei/pers./lună, respectiv 35 lei/pers./an;
E)Taxe speciale privind închirierea unor utilajele aflate în proprietatea Primăriei Prundu Bîrgăului:

1.
2.
3.

1. TAXE SPECIALE
I.Taxe speciale pentru prestarea unor servicii de către Primăria comunei Prundu Bîrgăului şi pentru eliberarea unor
documente

Se datorează taxe speciale pentru emiterea de către Primaria comunei Prundu Bîrgăului, a următoarelor documente şi prestarea unor
servicii, după cum urmează:

Nr. crt

-
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ANEXA NR. 1
la Hotărârea nr. 89/25.11. 2015
a Consiliul local al comunei Prundu Bîrgăului
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Tarif/oră: 60 lei
-

Taxa stabilită pentru
anul 2015
Tarif/oră: 26 lei
Tarif/km: 2 lei

Denumirea taxei

260 lei
130 lei

260 lei
130 lei

1.Pentru vehicule cu tracţiune animală
(contravaloare numere 25 lei + taxa înregistrare 5 lei)

30

Taxa stabilită pentru anul
2015

-lei-

30

Taxa stabilită pentru anul
2016

105 lei/mp/an

105 lei/mp/an

Taxa specială pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării

Denumire

Tarif/oră: 60 lei
Tarif/oră: 30 lei
Tarif/oră: 50 lei

Taxa propusă pentru
anul 2016
Tarif/oră: 26 lei
Tarif/km: 2 lei

-leiTaxa stabilită pentru
Taxa propusă pentru
anul 2015
anul 2016

II. Taxe speciale pentru folosirea domeniului public din comuna Prundu Bîrgăului

BULDOZER-EXCAVATOR
POMPĂ APĂ
UTV – MAŞINĂ INTERVENŢIE

RABE

Închiriere utilaj cu combustibilul instituţiei
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1. Taxă speciala anuală pentru folosirea domeniului public din comuna Prundu
Bîrgăului pentru amenajarea de scări şi alei de acces la parterul şi subsolul
clădirilor unde funcţionează sediul de firme, birouri, cabinete medicale,
notariate, firme de consultanţă, spaţii comerciale, garaje, etc.
2. Aprobarea deschiderii unei uşi în clădire, alta decât cea existentă
3. Aprobarea deschiderii unei uşi de acces în curte, alta decât cea existentă
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III . Taxa specială privind parcare zonă centrală
1. Parcare în zona centrală – lei –
-pentru 30 min.
-pentru 1 oră
-pentru 1 zi
-abonament lunar

2. Pentru alte vehicule decât cele prevăzute la pct. 1
-MOPEDE (22 lei placuţa + 20 lei taxa înregistrare)
-vehicule lente (25 lei plăcuţele x 2 buc =50 lei +35 taxa
înregistrare)

Denumire

0,50 lei
1 leu
5 lei
50 lei

85

85

0,50 lei
1 leu
5 lei
50 lei

42

Taxa stabilită pentru anul
2016

42

Taxa stabilită pentru anul
2015
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ANEXA NR. 2
la Hotărârea nr. 89/25.11. 2015
a Consiliul local al comunei Prundu Bîrgăului
REGULAMENT TAXE SPECIALE
I.Taxe speciale pentru prestarea unor servicii de către Primăria comunei
Prundu Bîrgăului si pentru eliberarea de către Primăria comunei Prundu
Bîrgăului a unor documente
A) taxa specială pentru servicii de xerocopiat, multiplicat acte necesare populaţiei
în raporturile acesteia cu comuna Prundu Bîrgăului —1 leu /2 coli;
B) taxa specială privind servicii de xerocopiat acte din arhivă, solicitate de persoane
fizice şi juridice – 1 leu/ 2 coli;
-Plata acestei taxe se face anticipat, la Biroul Impozite şi Taxe Locale, iar sumele
obţinute din aceaste taxe vor fi utilizate pentru achiziţionarea de materiale specifice
activităţii de multiplicare şi întreţinerea aparaturii;
C ) Taxa specială pentru eliberarea unor note de constatare / certificat de atestare
a edificării construcţiei / certificat de atestare a posesiei asupra terenului, la cererea
locuitorilor prin deplasare în teritoriu – 20 lei;
- Plata acestei taxe se face anticipat, la Impozite şi Taxe Locale iar sumele
provenite din încasarea taxelor pentru eliberarea notelor de constatare vor fi utilizate
pentru combustil deplasare în teritoriu şi rechizite;
D)
Taxa
specială
pentru
salubrizare
va
fi
încasată
în
contul
RO12TREZ10121330250XXXXX, iar sumele provenite din aceste taxe fiind necesare
costurilor prestării serviciului de salubrizare de către operator.
Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare este cel
prevăzut în anexa nr. 1 la HCL nr. 88/28.11.2014;
E)Taxe speciale privind închirierea unor utilaje aflate în proprietatea Primăriei
Prundu Bîrgăului.
II.Taxe speciale pentru folosirea domeniului public din comuna Prundu
Bîrgăului şi pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia
înmatriculării
Taxele speciale se achită anticipat prestării serviciului, respectiv eliberării
documentului, la Biroul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei comunei Prundu Bîrgăului.
Dovada achitării se depune odată cu cererea.
Veniturile realizate vor fi utilizate de către Primăria comunei Prundu Bîrgăului în
următoarele scopuri:
achiziţionarea de bunuri şi materiale consumabile, rechizite şi birotică
necesare desfăşurării activităţii de stare civilă;
- achiziţionare imprimate stare civilă (certificate naştere, deces şi alte
documente tipizate);
- achiziţionare sistem informatic şi programe implementate;
- alte cheltuieli pentru asigurarea de condiţii normale de muncă şi
igienă a salariaţilor;
- procurare de plăcuţe şi certificate de înregistrare.
Instituţiile publice nu achită taxe speciale.
-
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Reglementări generale:
Pct.1 În sensul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a prezentei
hotărâri, taxele speciale sunt instituite de Consiliul local pentru funcţionarea unor servicii
publice create în interesul persoanelor fizice şi juridice, care se folosesc de serviciile
publice pentru care s-au instituit taxele speciale.
Pct.2 Taxele speciale se stabilesc în baza propunerilor făcute de serviciile existente
la nivelul Consiliului local, motivate şi justificate pe baza documentelor privind cheltuielile
de întreţinere, funcţionare şi dotare a serviciilor publice respective.
Pct.3 Taxele speciale se instituie de către consiliul local în următoarele condiţii:
- taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care
beneficiază de serviciile oferite;
- cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului local;
- veniturile realizate din taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea
cheltuielilor legate de întreţinerea şi funcţionare a serviciilor pentru care s-au instituit
taxele speciale;
- cuantumul taxelor speciale trebuie să acopere cel puţin cheltuielile curente de
întreţinere şi funcţionare a serviciilor;
- sumele din taxele speciale rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul
următor cu aceeaşi destinaţie, o dată cu încheierea exerciţiului bugetar;
- modul de instituire, stabilire, încasare, declarare, destinaţia taxelor speciale,
contravenţiile şi sancţiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, odată
cu instituirea taxelor speciale;
- pentru neachitarea la scadenţă a contravalorii serviciului prestat, se vor percepe
majorări şi/sau penalităţi de întârziere conform prevederilor legale în vigoare.
Taxele speciale stabilite la pct E), constituie venituri ale bugetului local şi se vor
încasa în contul 30.10.05.30, respectiv în contul RO13TREZ10121E300530XXXX
utilizându-se pentru serviciul gospodărire comunală şi vor fi plătite în termen de 1 zi
lucrătoare de la prestarea serviciului pe baza documentaţiei depuse de către conducătorii
auto (la Biroul impozite şi taxe) care au efectuat serviciul.
III. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SISTEMULUI DE
PARCARE CU PLATĂ
OBIECT
Prezentul regulament stipulează modul de organizare şi funcţionare al sistemului de
parcare cu plată din comuna Prundu Bîrgăului.
ART.1 Parcările cu plată din comuna Prundu Bîrgăului care fac obiectul prezentului
regulament sunt situate în centrul localităţii, în parcările amenajate înafara părţii
corosabile a drumului european DN 17, drumului judeţean DJ 173 A, respectiv zona
imobilului situat în Prundu Bîrgăului, nr. 514.
ART.2 Parcare – spaţiu amenajat, delimitat prin marcaje orizontale, perpendiculare sau
oblice faţă de marginea părţii carosabile a drumurilor, semnalizate prin indicatoare cu
simbolul “parcare” P, destinat în mod special staţionării autovehiculelor, pentru care se
percepe un tarif de staţionare, gestionată de către autorităţile administraţiei publice
locale, care în continuare se va numi ,,parcare cu plată”.
ART. 3 Parcarea cu plată în comuna Prundu Bîrgăului va fi contra cost, prin plata
tichetului de parcare sau abonamentului, care se va fi amplasat în zona respectivă, afisat
în loc vizibil. Programul de funcţionare a parcării este zilnic în intervalul orar 8:00 - 20:00.
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În timpul programului stabilit, potrivit aliniatului mai sus arătat, pentru evenimente
deosebite, organizate de către Primăria comunei Prundu Bîrgăului sau alte instituţii de pe
raza comunei, parcarea este gratuită.
ART.4 Sistemul de taxare a parcării cu plată în comuna Prundu Bîrgăului va fi:
Plata taxei orare: - 50 BANI / 30 minute;
- 1 leu /1 oră;
- 5 lei /zi;
- 50 lei /luna.
ART.5 Facilităţi:
- parcarea poate fi utilizată gratuit pentru autovehicule speciale dotate conform legii cu
echipamente speciale de sonorizare
- persoanelor cu handicap, care se marchează specific locului de parcare;
- autovehiculele de intervenţie (salvare, pompieri, poliţie, jandarmerie, M.Ap.N.);
- autovehiculele aparţinând Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean şi alte instituţii
guvernamentale.
ART.6 Contravenţii şi sancţiuni:
Constituie contravenţie următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice şi juridice
contraveniente, proprietar sau deţinător de orice vehicul:
a) staţionarea în spaţiu de parcare fără tichet de parcare sau abonament;
b) staţionarea în spaţiu de parcare cu tichetul expirat peste timpul de staţionare;
c) neexpunerea de către conducătorii auto, la loc vizibil, în interiorul autovehiculului,
pe parbriz a tichetelor/abonamentelor astfel încât sî permită descifrarea acestora;
d) parcarea în zonele destinate persoanelor cu handicap.
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de 200 lei pentru persoane fizice,
400 lei pentru persoane juridice, pentru faptele prevăzute la art. 6.
ART.7 Constatarea contravenţiilor stabilite prin prezentul regulament şi întocmirea
procesului verbal de contravenţie, se face de către poliţia locală a comunei Prundu
Bîrgăului.
ART.8 Pentru situaţia în care contravenientul nu este de faţă, agentul constatator
fixează pe parbriz ”nota de constatare”, anexă la prezentul regulament, din al cărui
conţinut trebuie să rezulte fără echivoc fapta săvârşită şi sancţiunea respectivă.
ART.9 Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data luării la
cunoţtiinţă a procesului verbal, jumătate din minimul amenzii.
ART.10
1) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze
procesul verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către
agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii, conform
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, art. 26, alin. 3, comunicarea procesului verbal şi a
înştiinţării de plată se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliu sau
la sediul contravenientului.
2) Potrivit prevederilor OG nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
contravenientul poate achita amenda în termen de 15 zile de la data primirii prezentului
proces verbal.
3) În cazul neachitării integral a amenzii aplicate, se va trece la executarea silită după 15
zile de la primirea procesul verbal.
4) Împotriva procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei,
contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau
comunicării acestuia.
5) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanele fizice şi juridice se fac venit la
bugetul local al comunei Prundu Bîrgăului.
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DISPOZIŢII FINALE
ART.11 PrimĂria comunei Prundu Bîrgăului nu rĂspunde de securitatea vehiculelor şi a
bunurilor aflate în acestea în perimetrul de taxare.
ART.12 Vehiculele abandonate în parcarea cu plată li se vor aplica sancţiunile prevăzute
de actele normative în vigoare aplicabile.
ART.13 Ocuparea locurilor de parcare din zona de aplicare a sistemului de taxare cu
diferite obiecte este interzisă, obiectele vor fi ridicate de îndat, faptele sancţionându-se
conform prevederilor în prezenta hotărâre.
ART.14 Prevederile prezentului regulament se aplică şi vehiculelor destinate
aprovizionării, transportul de marfă a cărui greutate maximă autorizată nu depaşeşte 2,5
tone, precum şi serviciului de taximetrie. Taximetrele sunt exceptate de la plata taxei de
staţionare numai în limita staţiilor de taxi aprobate prin hotărâre a consiliului local.
ART.15 Prezentul regulament aprobat prin Hotărârea Consiliului local Prundu Bîrgăului
nr. 89/25.11.2015 poate fi modificat şi completat.
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ROMÂNIA
JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
PRUNDU BÎRGĂULUI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Prundu
Bîrgăului pe anul 2016
Consiliul Local al comunei Prundu Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud:
Având în vedere:
- Decizia nr. 34/2015 a şefului Administraţiei a AJFP Bistriţa-Năsăud, privind repartizarea
pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, comunicată cu adresa
nr 310/07.01.2016, înregistrată la Primăria comunei sub nr 151/11.01.2016;
- Adresa nr BNG-STZ-5 /05.01.2016 a AJFP Bistriţa-Năsăud referitoare la cifrele de buget
2016, estimări 2017-2019, înregistrată la Primăria comunei sub nr 42 /06.01.2016;
- Adresa nr. 53463/29.12.2016 a AJFP Bistriţa-Năsăud referitoare la 2016, estimări 20172019, înregistrată la Primăria comunei sub nr 10706/29.12.2015;
- Adresa nr. 355/08.01.2016 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud referitoare la
repartizarea pe UAT a sumelor defalcate din bugetul de stat pe anul 2016, înregistrată la
Primăria comunei sub nr 105 /08.01.2016;
- prevederile Legii nr. 339/2015 – Legea bugetului de stat pe anul 2016;
- prevederile art. 2, alin. (1), pct. 50, 51 şi alin. (2) - (60), art. 14, alin. (6) - (8), art. 19,
alin (1), art. 20, alin. (1), lit. a), art. 25, art. 32, alin. (1), alin. (2), art. 33, alin. (1) – (5),
(7) - (9), art. 39, art. 41, art. 42, art. 44, alin. (1), art. 45 şi 46 din Legea nr 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- procesul verbal înregistrat sub nr. 10761/31.12.2015 de afişare a proiectului de hotărîre
privind bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Prundu Bîrgăului pe anul 2016,
sediul Primăriei comunei Prundu Bîrgăului nr.512;
- expunerea de motive a d-lui Crişan Doru Toader - Primarul comunei Prundu Bîrgăului,
înregistrată sub nr. 10760/31.12.2015, privind propunerea bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Prundu Bîrgăului pe anul 2016;
- raportul serviciului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei,
înregistrat sub nr. 10759/31.12.2015, privind propunerea veniturilor şi cheltuielilor la
bugetul comunei Prundu Bîrgăului pe anul 2016;
- raportul serviciului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei,
înregistrat sub nr. 443/21.01.2016, privind propunerea veniturilor şi cheltuielilor la bugetul
comunei Prundu Bîrgăului pe anul 2016;
- raportul favorabil înregistrat sub nr. 577/27.01.2016 al comisiei buget-finanţe de pe
lângă Consiliul Local Prundu Bîrgăului;
- raportul favorabil înregistrat sub nr. 569/27.01.2016 al comisiei pentru administraţie
publică, juridică şi amenajarea teritoriului;
- raportul favorabil înregistrat sub nr. 585/27.01.2016 al comisiei pentru învăţământ,
cultură şi sport;
- hotărârea Consiliului Local Prundu Bîrgăului nr. 88/25.11.2015 privind aprobarea
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016;
- hotărârea Consiliului Local Prundu Bîrgăului nr. 89/25.11.2015 privind aprobarea
taxelor speciale pe anul 2016.
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În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. 2, lit. a),
art. 115, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 (1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei Prundu
Bîrgăului pe anul 2016 la venituri în sumă de 17.626 mii lei (formular cod 11), la cheltuieli
în sumă de 19.755 mii lei, conform anexei nr. 1. (formular cod 10 ) (*).
(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuilei al comunei Prundu
Bîrgăului 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 detailat la venituri pe capitole şi sub capitol şi la
cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe pe anul 2016, la
venituri în sumă de 11.905 mii lei, la cheltuieli în sumă de 12.389 mii lei conform, conform
anexei nr 2 (formular cod 10/1).
(2) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitol şi sub capitole şi la cheltuieli pe
capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe pe anul 2016 după cum
urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 9.494 mii lei şi cheltuieli în sumă de
9.494 mii lei;
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 2.411 mii lei şi la cheltuilei în sumă de
2.895 mii lei;
(3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Prundu Bîrgăului
pe anul 2016 în sumă de 484 mii lei pentru secţiunea dezvoltare (se aplică prevederile art.
58 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 5.721 mii lei, la cheltuieli în sumă
de 7366 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 2016 pe secţiuni, după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 5.551 mii lei şi la cheltuieli în sumă
de 7.168 mii lei;
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 170 mii lei şi cheltuieli în sumă de
198 mii lei.
(3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului instituțiilor publice și activităților
finanțate integral sau partial din venituri proprii al comunei Prundu Bîrgăului pe anul 2016
în sumă de 1.645 mii lei pentru secțiunea de funcționare 1.617 mii lei și pentru secțiunea
de dezvoltare 28 mii lei.
Art.4 Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul 2016 conform
anexei nr. 4 (formular cod 10/05).
Art.5 Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2016 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 10/15).
Art. 7 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoștinţă 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 încedinţează primarul comunei
Prundu Bîrgăului și seful serviciului financiar contabil, impozite și taxe.
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Art.10 Prezenta s-a adoptat cu 14 voturi “pentru” X voturi “împotrivă” şi 1 ”abţinere“ din
cei 15 consilieri prezenţi şi cei 15 consilieri care compun Consiliul Local.
Art. 11 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre cu:
- Primarul comunei Prundu Bîrgăului;
- Administraţia Judeţeană a Finan’elor Publice Bistriţa-Năsăud;
- Institutia Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Șef serviciul financiar-contabil, impozite şi taxe din aparatul de specialitate al primarului
comunei Prundu Bîrgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud
- Liceul “Radu Petrescu”, Prundu Bîrgăului;
- UAMS Susenii Bîrgăului.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BĂLAN RADU FLORIN

Nr 1
Din 28.01. 2016

Contrasemnează
Secretarul comunei,
Pintilie Angela

Vizat pentru control
financiar preventive,
Moroșan Delia Elena
* Anexele la Hotărârea nr. 1/2016 se pot consulta
la sediul Primăriei comunei Prundu Bîrgăului
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