ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.VIII/25367 din 04.11.2021
privind aprobarea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud şi instituțiile subordonate
pentru anul 2022
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data
de ___________, în prezenţa președintelui și a ____ de consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.VIII/25366/04.11.2021 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr.I/25368/04.11.2021 al Direcţiei economice și
structurii Arhitect șef din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr.IVC/21089/21.09.2021 a Compartimentului Urbanism,
Amenajarea Teritotiului , GIS din cadrul structurii Arhitect șef a Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr.2047/24.09.2021 a Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.I/21709/24.09.2021;
- adresa nr.4049/02.11.2021 a Clubului Sportiv „GLORIA 2018‟ BistrițaNăsăud,
înregistrată
la
Consiliul
Județean
Bistrița-Năsăud
cu
nr.I/25059/02.11.2021;
- prevederile art.20 alin.(1) lit.b) și art.27 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.(19), art.42 alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.56 alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, republicată;
- prevederile art.22 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice
nr.311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.84 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.2 alin.(1) lit.h), art.9 alin.(1), art.454 lit.d) și lit.h),
art.473, art.474, art.476, art.486 alin.(1), art.487 și art.494 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile Titlului IX – Impozite şi taxe locale, Capitolul V, Secțiunea 1,
pct.138 şi Secțiunea a 2-a, pct.139-145 din Anexa la Hotărârea Guvernului
nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Capitolului I, Secţiunea a 4-a „Cheltuieli pentru investiţia de
bază”, pct.4.1 „Construcţii şi instalaţii” și prevederile Secţiunii a 5-a „Alte
cheltuieli”, pct.5.1 „Organizare de șantier” din Anexa nr.6 „Metodologie privind
elaborarea devizului general și a devizului pe obiect” la Hotărârea Guvernului
nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.69 şi art.82 alin.(3) din Anexa la Ordinul ministrului
dezvoltării regionale şi locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
- procesul-verbal nr. ________ din ____________ al Serviciului resurse
umane, organizare, relația cu consiliul județean din cadrul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud;
- avizul nr.IIA/____din __.__.2021 al Comisiei economice;
- avizul nr.IIA/____din __.__.2021 al Comisiei de urbanism;
- avizul nr.IIA/____din __.__.2021 al Comisiei de sănătate, cultură,
tineret și sport;
- avizul nr. nr.IIA/____din __.__.2021 al Comisiei de administrație.
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b) şi d), alin.(3) lit.c), alin.(6)
lit.b), art.182 alin.(1) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.c), şi art.196 alin.(1)
lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă taxele locale percepute de Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud și instituțiile subordonate, pentru anul 2022, conform Anexelor nr.13 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Taxele locale stabilite la art.1 se aplică începând cu data de 01
ianuarie 2022.
Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2022 și se
aduce la cunoştinţă publică, prin publicare în mass-media locală şi pe site-ul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud www.portalbn.ro.
Art.4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __ voturi
„pentru”.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează structura Arhitect şef şi Direcţia economică din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud, respectiv Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud și Clubul
Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud.
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Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane,
organizare, relația cu consiliul județean, cu:
- Arhitectul şef;
- Direcţia economică;
- Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud;
- Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
INIŢIATOR:
PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

AVIZ DE LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Nr. ___
Din __.__.2021

Întocmit: B.D.F./O.I.C./1 ex.

NOTĂ: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorităţii consilierilor judeţeni în
funcţie - art.182 coroborat cu art.139 alin.(3) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).
Verificat:
Compartiment pregătire documente,
Monitorul Oficial Local
Hoha Cecilia-Alisa, consilier juridic
principal

Avizat:
Direcția juridică, administrație
locală
Elena Butta, director executiv

Semnătura:

Semnătura:

Semnătura:

Data:

Data:

Data:

Viza CFP

Nume, prenume, funcție
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Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. ____ din __.__.2021

Taxe locale pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
de construire/desființare, percepute de Consiliul Județean BistrițaNăsăud pentru anul 2022

Nr.
crt.
0
1.
1.1.

Specificație
1
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

2.
3.

4.
4.1.

Nr.
crt.

2

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban
Suprafaţa
pentru
care se
obţine
certificatul
de
urbanism

1.2.

Taxă

a) până la 150 m2, inclusiv
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv
f) peste 1.000 m2

6 lei
7 lei
9 lei
12 lei
14 lei
14 lei+0,01 lei/m2, pentru fiecare m2
care depășește 1.000 m2
Taxa pentru eliberarea certificatului de Este egală cu 50% din taxa stabilită
urbanism pentru o zonă rurală
conform pct.1.1.
Taxa pentru prelungirea certificatului de Este egală cu 30% din cuantumul
urbanism
taxei pentru eliberarea certificatului
de urbanism inițial
3.1 Taxa pentru eliberarea avizului structurii
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Bistrița-Năsăud,
în
vederea
emiterii
5 lei
certificatului de urbanism, autorizație de
construire de către primarii UAT-urilor;
3.2 Taxa pentru eliberarea avizului de
oportunitate
aprobat
de
Președintele
5 lei
Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud;
3.3 Taxa pentru eliberarea avizului Comisiei
Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism a Consiliului Județean BistrițaNăsăud pentru documentații de urbanism și
amenjare a teritoriului
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire

5 lei

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de Este egală cu 0,5% din valoarea
construire pentru o clădire rezidenţială sau autorizată a lucrărilor de construcţii
clădire-anexă
Specificație

Taxă
-lei-

0
4.2.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

1
2
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de Este egală cu 1% din valoarea
construire pentru alte construcţii decât cele autorizată a lucrărilor de construcţie,
menţionate la pct.4.1.
inclusiv
valoarea
instalaţiilor
aferente
Taxa pentru prelungirea autorizaţiei de Este egală cu 30% din cuantumul
construire
taxei pentru eliberarea autorizaţiei
iniţiale
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de Este egală cu 0,1% din valoarea
desfiinţare, totală sau parţială, a unei impozabilă
stabilită
pentru
construcţii
determinarea impozitului pe clădiri,
aferentă părţii desfiinţate
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje Se calculează prin înmulţirea
sau excavări necesare lucrărilor de cercetare numărului de metri pătraţi de teren
şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa
studiilor geotehnice şi a studiilor privind solului de foraje şi excavări cu o
ridicările topografice, sondele de gaze, petrol valoare stabilită de 3 lei
şi alte excavări se datorează de către titularii
drepturilor de prospecţiune şi explorare
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare Este egală cu 3% din valoarea
pentru lucrările de organizare de şantier în autorizată a lucrărilor de organizare
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt de şantier
incluse în altă autorizaţie de construire
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de Este egală cu 2% din valoarea
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau autorizată a lucrărilor de construcţie
rulote ori campinguri
Taxa pentru autorizarea amplasării de 5 lei, pentru fiecare metru pătrat de
chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de suprafaţă ocupată de construcţie
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi
reclame situate pe căile şi în spaţiile publice
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind 10 lei, pentru fiecare racord
lucrările de racorduri şi branşamente la reţele
publice de apă, canalizare, gaze, termice,
energie electrică, telefonie şi televiziune prin
cablu

Scutirile se acordă conform prevederilor legale.
000000000

B.D.F/O.I.C./1 ex.
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Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. ____ din __.__.2021

TAXE LOCALE
percepute de către Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud
pentru anul 2022
A. Taxă de vizitare muzee şi case memoriale
Nr.
crt.

Obiectiv

1.

Muzeul Bistrița, respectiv:
1.1. Secția „Istorie-arheologie‟
(expoziție permanentă, Sala
Tezaur și Lapidarium)
1.2. Secția „Artă
contemporană‟
(Expoziție permanentă, Sala
„Grigore Badea‟ și Sala „Borgo
Prund‟

Lei/UM

8 lei/persoană
4 lei/persoană
2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană
2 lei/persoană

1.3. Secția „Etnografie‟
(Ansamblul de arhitectură
8 lei/persoană
vernaculară din județ, respectiv 4 lei/persoană
Biserica din Leurda, Casa
tradițională din Șanț, Casa
2 lei/persoană
tradițională de Archiud și
pavilioanele expoziționale din
aer liber)
1.4. Secția „Istorie naturală‟
(Expoziția permanentă și
pavilioanele expoziționale din
aer liber)
2.

3.

4.

8 lei/persoană
4 lei/persoană

Muzeul Bistrița – 2 secții la
alegere

2 lei/persoană
12 lei/persoană
6 lei/persoană

Muzeul Bistrița – 3 secții la
alegere

3 lei/persoană
15 lei/persoană
8 lei/persoană

Muzeul Bistrița – 4 secții

4 lei/persoană
18 lei/persoană
9 lei/persoană

Categorii de vizitatori

- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi

- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți

Nr.
crt.

Obiectiv

Lei/UM

5 lei/persoană
5.

6.

7.

8.

Biserica Evanghelică Herina

Muzeul „Casa Săsească‟
Livezile
Muzeul Grăniceresc Năsăudean

Muzeul Memorial „George
Coșbuc‟

8 lei/persoană
4 lei/persoană
2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană
2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană
2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană
2 lei/persoană

9.

Muzeul Memorial „Liviu
Rebreanu‟

8 lei/persoană
4 lei/persoană

Muzeul Memorial „Ion Pop
Reteganul‟

2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană

11.

Muzeul literar „Teodor Tanco‟
Monor

2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană

12.

Muzeul de Artă Comparată
Sângeorz-Băi

2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană

13.

Muzeul „Cuibul Visurilor‟
Maieru

2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană

14.

Muzeul Etnografic și al
Mineritului Rodna

2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană

10.

2 lei/persoană
15.

Casa Tradițională de pe Văile
Ţibleşului amenajată şi donată
de Episcopul Macarie Drăgoi

8 lei/persoană
4 lei/persoană
2 lei/persoană

Categorii de vizitatori
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
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Nr.
crt.

Obiectiv

16.

Ansamblul de obiective format
din:
1.Muzeul Bistrița
2.Biserica Evanghelică Herina
3.Muzeul „Casa Săsească‟
Livezile

17.

18.

19.

20.

Lei/UM

Ansamblul de obiective format
din:
1.Muzeul Bistrița
2.Muzeul Grăniceresc
Năsăudean
3.Muzeul Memorial „George
Coșbuc‟
Ansamblul de obiective format
din:
1.Muzeul Grăniceresc
Năsăudean
2.Muzeul Memorial „Liviu
Rebreanu‟
3.Muzeul Memorial „George
Coșbuc‟
Ansamblul de obiective format
din:
1.Muzeul Bistrița
2.Muzeul Memorial „Ion Pop
Reteganul‟
3.Muzeul literar „Teodor
Tanco‟ Monor
Ansamblul de obiective format
din:
1.Muzeul de Artă Comparată
Sângeorz-Băi
2.Muzeul „Cuibul Visurilor‟
Maieru
3.Muzeul Etnografic și al
Mineritului Rodna

20 lei/persoană
10 lei/persoană
5 lei/persoană
20 lei/persoană
10 lei/persoană
5 lei/persoană
20 lei/persoană
10 lei/persoană
5 lei/persoană

20 lei/persoană
10 lei/persoană
5 lei/persoană
20 lei/persoană
10 lei/persoană
5 lei/persoană

Categorii de vizitatori
Bilet unic de vizitare
pentru:
a) adulți
b) studenți cu legitimații
valabile, pensionari
c) elevi
Bilet unic de vizitare
pentru:
a) adulți
b) studenți cu legitimații
valabile, pensionari
c) elevi
Bilet unic de vizitare
pentru:
a) adulți
b) studenți cu legitimații
valabile, pensionari
c) elevi
Bilet unic de vizitare
pentru:
a) adulți
b) studenți cu legitimații
valabile, pensionari
c) elevi
Bilet unic de vizitare
pentru:
a) adulți
b) studenți cu legitimații
valabile, pensionari
c) elevi

B. Taxă ghidaj specializat, audio bilingv și realitate augmentată
Nr.
crt.
1.

Obiectiv
Muzeul Bistrița

Lei/UM
30 lei/persoană

Categorii de
vizitatori
Bilet unic de vizitare pentru
toate categoriile de vizitatori
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C. Alte taxe locale
Nr.
crt.

Denumire taxă

Lei/UM

Taxă pentru fotografiere/filmat, neprofesioniști, în curtea
instituției (cununii, botezuri, și alte manifestări personale)
Taxă pentru desfășurare evenimente în curtea instituției pe bază
de solicitare scrisă aprobată de conducerea instituției
Taxă pentru utilizare spațiu expozițional cu echipamente
(aparatură audio-video)

100 lei/oră

150 lei/oră 500
lei/zi

4.

Taxă pentru utilizare spațiu expozițional fără echipamente
(aparatură audio-video)

100 lei/oră
300 lei/zi

5.

50 lei/oră

7.

Taxă pentru fotografiere incintă și expoziții muzeu/casă
memorială, în scop personal
Taxă pentru filmare incintă și expoziție muzeu/casă memorială,
în scop de cercetare științifică
Taxă pentru utilizare scenă cu sonorizare

1500 lei/oră

8.

Taxă pentru utilizare scenă fără sonorizare

1000 lei/oră

1.
2.
3.

6.

100 lei/oră

200 lei/oră

Scutiri și reduceri:
Conform prevederilor art.487 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, se acordă reduceri sau
scutiri următoarelor persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale
veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art.1 din Decretul-lege nr.118/1990,
republicat, cu modificările și completările ulterioare;
c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului
Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu
excepția incintelor folosite pentru activități economice;
d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul
de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a
susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;
e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii
sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală,
asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială
pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și
pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.
Conform prevederilor art.84 alin.(4) din Legea nr.1/2011 a educației
naționale, cu modificările și completările ulterioare, elevii beneficiază de tarife
reduse cu minimum 75% pentru accesul la muzee.
4

De asemenea beneficiază de gratuitate la biletele de intrare în muzee, pe
bază de documente justificative:
a) preșcolarii, copiii și tinerii instituționalizați;
b) persoanele cu dizabilități;
c) posesorii de carduri ICOM (Consiliul Internațional al Muzeelor).
000000000

B.D.F/O.I.C./1 ex.
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Anexa nr.3

la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.___ din __.__.2021

Taxe locale percepute de Clubul Sportiv „GLORIA 2018‟
Bistriţa-Năsăud, pentru anul 2022
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Denumire taxă

Preț bilet/UM

Bilet adulţi
Bilet elevi, studenţi şi pensionari
Abonament
pentru
întreg
sezonul competițional

10 lei/persoană
5 lei/persoană
175 lei/persoană

Notă:
1. Beneficiază de acces gratuit următoarele categorii de persoane:
- persoanele cu dizabilități;
- copiii proveniți din sistemul de protecție socială.
2. Reducerile prevăzute la nr.crt.2 se acordă elevilor, studenţilor și
pensionarilor pe bază de documente justificative prezentate, respectiv, carnet
de student, cupon de pensie, carnet de elev, etc., după caz.
3. Pentru grupurile de elevi care participă la acțiuni organizate de
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud se aplică o reducere de 75%,
din prețul biletului pentru adulți.

000000000

B.D.F/O.I.C./1 ex.

CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
CABINET PREȘEDINTE
Nr.VIII/25366/04.11.2021
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor locale percepute
de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile
subordonate pentru anul 2022
Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe în stabilirea,
constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a oricăror altor venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale.
Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare şi a Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, taxele locale se aprobă anual,
pe baza propunerilor transmise de către compartimentele de specialitate si de
către instituţiile publice pentru care este necesară instituirea de taxe locale.
Prin Nota de fundamentare nr.IA/25363/04.11.2021 a Serviciului buget,
monitorizare investiții din cadrul Direcţiei economice se argumentează
necesitatea aprobării de către Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pentru
anul 2022, a taxelor locale pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor care sunt în sfera de competență a structurii Arhitect şef din
cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi a taxelor
locale care se încasează de către Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, respectiv
Clubul Sportiv „GLORIA 2018‟ Bistrița-Năsăud, instituții subordonate
Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud.
Astfel, urmare a solicitării Serviciului buget, monitorizare investiții,
Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, GIS din cadrul structurii
Arhitect şef, propune menţinerea în anul 2022 a taxelor locale datorate de
persoanele fizice şi juridice pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor de construire/desființare de către Consiliul Județean BistrițaNăsăud la nivelul celor stabilite pentru anul 2021.
Taxele se plătesc, prealabil emiterii actelor, în conformitate cu Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
care prevede faptul că, orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un
aviz sau o autorizaţie trebuie să plătească o taxă la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera
certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.
Conform art.486 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările, ulterioare consiliile judeţene, pot institui taxe
pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor,
caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi
altele asemenea.

Astfel, în baza prevederilor legale sus-menționate, Complexul Muzeal
Bistrița-Năsăud solicită pentru anul 2022 menținerea cuantumului taxelor
locale aprobate pentru anul 2021, cu precizarea că, taxa de vizitare aprobată
pentru Muzeul Bistrița se va aplica separat pentru fiecare din cele patru secții
ale muzeului, și anume: Etnografie, Artă contemporană, Istorie-arheologie și
Istorie naturală. Persoanele care optează pentru vizitarea mai multor secții
ale Muzeului Bistrița vor beneficia de o reducere a taxei de vizitare, în funcție
de numărul de secții pe care aleg să le viziteze.
Propunerea este motivată de necesitatea încasării de venituri proprii
suplimentare și alinierea la taxele percepute de alte muzee de același rang
din țară.
Taxele de vizitare se achită la accesul în incinta obiectivelor pe bază de
bilet de intrare.
Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud propune pentru anul
2022, menținerea taxelor locale percepute pentru biletele și abonamentele
aferente jocurilor de pe teren propriu ale echipei de handbal, la nivelul
aprobat pentru anul 2021 și aplicarea aceluiași cuantum pentru accesul
spectatorilor la jocurile echipei de fotbal
De la plata taxelor locale pentru anul 2022 menționate se acordă scutiri
sau reduceri, conform prevederilor legale în vigoare.
Proiectul de hotărâre va fi adus la cunoştinţă publică potrivit Legii
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, perioadă în care se pot formula propuneri, sugestii sau opinii cu
valoare de recomandare.
Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea Proiectului de
hotărâre privind aprobarea taxelor locale percepute de Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate pentru anul
2022, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul Județean
Bistrița-Năsăud în forma prezentată.
INIŢIATOR,
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Întocmit: Ionela-Cristina Onișor, consilier superior /1 ex._______________
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Serviciul buget, monitorizare investiții
ARHITECT ȘEF
Nr.IA/25363/04.11.2021

APROBAT,
ADMINISTRATOR PUBLIC,
GRIGORE FLORIN MOLDOVAN

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate pentru anul 2022
Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene aprobă impozitele
și taxele locale în limitele și condițiile legii. În acest sens, ca răspuns la
adresele nr.IA/21089/17.09.2021 și nr.IA/21092/17.09.2021 a Serviciului
buget, monitorizare investiții din cadrul Direcției economice, compartimentele
de specialitate din cadrul consiliului județean și instituțiile publice
subordonate acestuia au transmis spre aprobare propuneri de taxe locale
pentru anul 2022.
Potrivit prevederilor Titlului IX „Impozite şi taxe locale‟ din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi
prevederile Titlului IX „Impozite şi taxe locale‟, Capitolul V, Secțiunea 1 şi
Secțiunea 2 din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, se stabilesc taxe locale pentru
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor care sunt în sfera de
competență a structurii Arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud şi taxe locale, care se încasează de către
Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud și Clubul Sportiv „GLORIA 2018‟ BistrițaNăsăud, instituții publice aflate în subordonarea Consiliului Judeţean BistrițaNăsăud.
Din
analiza
documentelor
primite,
precizam
următoarele:
Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, GIS din cadrul structurii
Arhitect şef, prin adresa nr.IVC/21089/21.09.2021 propune menţinerea în
anul 2022 a taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice pentru
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor de construire/desființare de
către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud la nivelul celor stabilite pentru anul
2021, astfel:
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Nr.
crt.
0
1.

Taxă

Specificație
1
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism

2

1.1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban
Suprafaţa
pentru
care se
obţine
certificatul
de
urbanism

a) până la 150 m2, inclusiv
6 lei
2
b) între 151 şi 250 m ,
7 lei
inclusiv
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv
9 lei
2
d) între 501 şi 750 m ,
12 lei
inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m2,
14 lei
inclusiv
f) peste 1.000 m2
14 lei+0,01 lei/m2, pentru fiecare
m2 care depășește 1.000 m2
1.2. Taxa pentru eliberarea certificatului de Este egală cu 50% din taxa
urbanism pentru o zonă rurală
stabilită conform pct.1.1.
2. Taxa pentru prelungirea certificatului de Este egală cu 30% din
urbanism
cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului de
urbanism inițial
3. 3.1 Taxa pentru eliberarea avizului
structurii de specialitate din cadrul
Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, în
5 lei
vederea
emiterii
certificatului
de
urbanism, autorizație de construire de
către primarii UAT-urilor;
3.2 Taxa pentru eliberarea avizului de
oportunitate aprobat de președintele
5 lei
Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud;
3.3 Taxa pentru eliberarea avizului
Comisiei
Tehnice
de
Amenajarea
Teritoriului și Urbanism a Consiliului
5 lei
Județean
Bistrița-Năsăud
pentru
documentații de urbanism și amenjare a
teritoriului
4. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire
4.1. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de
construire pentru o clădire rezidenţială
sau clădire-anexă
4.2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire pentru alte construcţii decât

Este egală cu 0,5% din valoarea
autorizată
a
lucrărilor
de
construcţii
Este egală cu 1% din valoarea
autorizată
a
lucrărilor
de
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Nr.
crt.

Specificație
cele menţionate la pct.4.1.

5.

Taxa pentru prelungirea autorizaţiei de
construire

6.

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

7.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
foraje sau excavări necesare lucrărilor de
cercetare şi prospectare a terenurilor în
etapa efectuării studiilor geotehnice şi a
studiilor privind ridicările topografice,
sondele de gaze, petrol şi alte excavări se
datorează de către titularii drepturilor de
prospecţiune şi explorare
Taxa
pentru
eliberarea
autorizaţiei
necesare pentru lucrările de organizare de
şantier
în vederea
realizării
unei
construcţii, care nu sunt incluse în altă
autorizaţie de construire
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
amenajare de tabere de corturi, căsuţe
sau rulote ori campinguri
Taxa pentru autorizarea amplasării de
chioşcuri, containere, tonete, cabine,
spaţii de expunere, corpuri şi panouri de
afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi
în spaţiile publice
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii
privind
lucrările
de
racorduri
şi
branşamente la reţele publice de apă,
canalizare,
gaze,
termice,
energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

8.

9.
10.

11.

Taxă
construcţie, inclusiv valoarea
instalaţiilor aferente
Este egală cu 30% din
cuantumul
taxei
pentru
eliberarea autorizaţiei iniţiale
Este egală cu 0,1% din valoarea
impozabilă
stabilită
pentru
determinarea impozitului pe
clădiri, aferentă părţii desfiinţate
Se calculează prin înmulţirea
numărului de metri pătraţi de
teren ce vor fi efectiv afectaţi la
suprafaţa solului de foraje şi
excavări cu o valoare stabilită de
3 lei
Este egală cu 3% din valoarea
autorizată
a
lucrărilor
de
organizare de şantier
Este egală cu 2% din valoarea
autorizată
a
lucrărilor
de
construcţie
5 lei, pentru fiecare metru pătrat
de
suprafaţă
ocupată
de
construcţie
10 lei, pentru fiecare racord

Taxele locale percepute de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
pentru
eliberarea
certificatelor,
avizelor
şi
autorizaţiilor
de
construire/desființare se plătesc înaintea emiterii acestora, potrivit
prevederilor art.473 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare.
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Pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor sunt prevăzute la
art.476 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare, o serie de scutiri, astfel:
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de
război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele
prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din
Ordonanţa Guvernului nr.105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de
cult sau construcţii-anexă;
d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea,
modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin
domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de
interes public naţional, judeţean sau local;
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul
construcţiei este o instituţie publică;
g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin
concesionare, conform legii;
h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul
construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi
Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul
construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii,
cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională,
precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul
construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită
de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială
şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi
reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile
legii;
k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi
naturale.
De asemenea, sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor,
avizelor şi autorizaţiilor, conform art.476 alin.(2) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, următoarele:
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere
în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea
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nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează,
integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau
natural al monumentelor istorice definite în Legea nr.422/2001, republicată,
cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de
protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse
în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;
c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni
de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada
derulării operaţiunilor respective.
Este scutită de taxă de autorizare, conform prevederilor art.42, alin.(2)
din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, emiterea autorizaţiei de
construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de intervenţie în primă
urgenţă pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente, inclusiv a
instalaţiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinaţie,
precum şi a lucrărilor la lăcaşuri de cult ori la monumente istorice clasate ori
aflate în curs de clasare, indiferent de proprietar, cu excepţia celor în care se
desfăşoară activităţi comerciale.
Precizăm că, taxele locale încasate de către Consiliul Județean BistrițaNăsăud pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor de
construire/desființare se constituie venituri la bugetul local al județului.
Pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de
construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor
comunelor, taxele datorate constituie venit în proporţie de 50% la bugetul
local al comunelor şi de 50% la bugetul local al judeţului, în conformitate cu
prevederile art.494, alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
Conform art.486 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările, ulterioare consiliile judeţene, pot institui taxe
pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor,
caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi
altele asemenea.
Astfel, în baza prevederilor legale sus-menționate, Complexul Muzeal
Bistrița-Năsăud prin Nota de fundamentare transmisă prin adresa
nr.2047/24.09.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub
nr.I/21709/24.09.2021, solicită pentru anul 2022 menținerea cuantumului
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taxelor locale aprobate pentru anul 2021, cu precizarea că, taxa de vizitare
aprobată pentru Muzeul Bistrița se va aplica separat pentru fiecare din cele
patru secții ale muzeului, și anume: Etnografie, Artă contemporană, Istoriearheologie și Istorie naturală. Persoanele care optează pentru vizitarea mai
multor secții ale Muzeului Bistrița vor beneficia de o reducere a taxei de
vizitare, în funcție de numărul de secții pe care aleg să le viziteze, după cum
urmează:
• 2 secții la alegere: 12 lei/persoană – adulți
6 lei/persoană – studenți cu legitimații
valabile, pensionari
3 lei/persoană – elevi
• 3 secții la alegere: 15 lei/persoană – adulți
8 lei/persoană – studenți cu legitimații
valabile, pensionari
4 lei/persoană – elevi
• 4 secții: 18 lei/persoană – adulți
9 lei/persoană – studenți cu legitimații
valabile, pensionari
5 lei/persoană – elevi
Propunerea este motivată de necesitatea încasării de venituri proprii
suplimentare și alinierea la taxele percepute de alte muzee de același rang
din țară.
Pentru celelalte structuri fără personalitate juridică din cadrul
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, respectiv Biserica Evanghelică Herina,
Muzeul „Casa săsească‟ Livezile, Muzeul Grăniceresc Năsăudean, Peștera
Tăușoare Muzeul Memorial „George Coșbuc‟, Muzeul Memorial „Liviu
Rebreanu‟, Muzeul Memorial „Ion Pop Reteganul‟, Muzeul literar „Teodor
Tanco‟ Monor, Muzeul de Artă Comparată Sângeorz Băi, Muzeul „Cuibul
Visurilor‟ Maieru, Muzeul Etnografic și al Mineritului Rodna, Casa Tradiţională
de pe Văile Ţibleşului, amenajată şi donată de Episcopul Macarie Drăgoi, se
propune menținerea cuantumului taxei de vizitare la nivelul aprobat pentru
anul 2021, astfel:
A.Taxă de vizitare muzee şi case memoriale

Nr.
crt.
1.

Obiectiv

Lei/ UM

Categorii de vizitatori

Muzeul Bistrița,
respectiv:
1.1. Secția „Istoriearheologie‟ (expoziție
permanentă, Sala
Tezaur și Lapidarium)

8 lei/persoană
4 lei/persoană
2 lei/persoană

- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi

1.2. Secția „Artă

8 lei/persoană

- adulți
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Nr.
crt.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Obiectiv

Lei/ UM

contemporană‟
(Expoziție permanentă,
Sala „Grigore Badea‟ și
Sala „Borgo Prund‟

4 lei/persoană

1.3. Secția „Etnografie‟
(Ansamblul de
arhitectură vernaculară
din județ, respectiv
Biserica din Leurda,
Casa tradițională din
Șanț, Casa tradițională
de Archiud și
pavilioanele
expoziționale din aer
liber)

8 lei/persoană
4 lei/persoană

1.4. Secția „Istorie
naturală‟
(Expoziția permanentă
și pavilioanele
expoziționale din aer
liber)
Muzeul Bistrița – 2
secții la alegere

8 lei/persoană
4 lei/persoană

2 lei/persoană

2 lei/persoană

2 lei/persoană

12 lei/persoană
6 lei/persoană

Muzeul Bistrița – 3
secții la alegere

3 lei/persoană
15 lei/persoană
8 lei/persoană

Muzeul Bistrița – 3
secții la alegere

4 lei/persoană
18 lei/persoană
9 lei/persoană

Biserica Evanghelică
Herina

5 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană

Muzeul „Casa Săsească
Livezile‟

2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană

Muzeul Grăniceresc

2 lei/persoană
8 lei/persoană

Categorii de vizitatori
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi

- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
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Nr.
crt.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Obiectiv

Lei/ UM

Năsăudean

4 lei/persoană

Muzeul Memorial
„George Coșbuc‟

2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană

Muzeul Memorial „Liviu
Rebreanu‟

2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană

Muzeul Memorial „Ion
Pop Reteganul‟

2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană

Muzeul literar „Teodor
Tanco‟ Monor

2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană

Muzeul de Artă
Comparată Sângeorz
Băi

2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană

Muzeul „Cuibul
Visurilor‟ Maieru

2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană

Muzeul Etnografic și al
Mineritului Rodna

2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană

Casa Traditională de pe
Văile Ţibleşului
amenajată şi donată de
Episcopul Macarie
Drăgoi
Ansamblul de obiective
format din:
1.Muzeul Bistrița
2.Biserica Evanghelică
Herina
3.Muzeul „Casa
Săsească‟ Livezile

2 lei/persoană
8 lei/persoană
4 lei/persoană
2 lei/persoană
20 lei/persoană
10 lei/persoană
5 lei/persoană

Categorii de vizitatori
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
- adulți
- studenți cu legitimații
valabile, pensionari
- elevi
Bilet unic de vizitare pentru:
a) adulți
b) studenți cu legitimații
valabile, pensionari
c) elevi
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Nr.
crt.

Obiectiv

17.

Ansamblul de obiective
format din:
1.Muzeul Bistrița
2.Muzeul Grăniceresc
Năsăudean
3.Muzeul Memorial
„George Coșbuc‟
Ansamblul de obiective
format din:
1.Muzeul Grăniceresc
Năsăudean
2.Muzeul Memorial
„Liviu Rebreanu‟
3.Muzeul Memorial
„George Coșbuc‟
Ansamblul de obiective
format din:
1.Muzeul Bistrița
2.Muzeul Memorial „Ion
Pop Reteganul‟
3.Muzeul literar
„Teodor Tanco‟ Monor
Ansamblul de obiective
format din:
1.Muzeul de Artă
Comparată Sângeorz
Băi
2.Muzeul „Cuibul
Visurilor‟ Maieru
3.Muzeul Etnografic și
al Mineritului Rodna

18.

19.

20.

Lei/ UM

20 lei/persoană
10 lei/persoană
5 lei/persoană

20 lei/persoană
10 lei/persoană
5 lei/persoană

20 lei/persoană
10 lei/persoană
5 lei/persoană

20 lei/persoană
10 lei/persoană
5 lei/persoană

Categorii de vizitatori
Bilet unic de vizitare pentru:
a) adulți
b) studenți cu legitimații
valabile, pensionari
c) elevi
Bilet unic de vizitare pentru:
a) adulți
b) studenți cu legitimații
valabile, pensionari
c) elevi

Bilet unic de vizitare pentru:
a) adulți
b) studenți cu legitimații
valabile, pensionari
c) elevi
Bilet unic de vizitare pentru:
a) adulți
b) studenți cu legitimații
valabile, pensionari
c) elevi

B. Taxă ghidaj specializat, audio bilingv și realitate augmentată
Nr.
crt.
1.

Obiectiv
Muzeul Bistrița

Lei/UM
30 lei/persoană

Categorii de
vizitatori
Bilet unic de vizitare pentru
toate categoriile de vizitatori

C. Alte taxe locale
Nr.
crt.
1.

Denumire taxă

Lei/Um

Taxă pentru fotografiere/filmat, neprofesioniști,
în
curtea instituției (cununii, botezuri și alte manifestări

100 lei/oră
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personale)
2.
3.
4.
5.

Taxă pentru desfășurare evenimente în curtea instituției
pe bază de solicitare scrisă aprobată de conducerea
instituției
Taxă pentru utilizare spațiu expozițional cu echipamente
(aparatură audio-video)
Taxă pentru utilizare spațiu expozițional fără
echipamente (aparatură audio-video)

100 lei/oră
150 lei/oră
500 lei/zi
100 lei/oră
300 lei/zi

7.

Taxă pentru fotografiere incintă și expoziții muzeu/casă
memorială, în scop personal
Taxă pentru filmare incintă și expoziție muzeu/casă
memorială, în scop de cercetare științifică
Taxă pentru utilizare scenă cu sonorizare

1500 lei/oră

8.

Taxă pentru utilizare scenă fără sonorizare

1000 lei/oră

6.

50 lei/oră
200 lei/oră

Conform prevederilor art.487 din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se acordă scutiri de la plata
taxelor instituite conform art.486 alin.(1), următoarelor persoane fizice sau
juridice:
a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale
veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art.1 din Decretul-lege nr.118/1990,
republicat, cu modificările și completările ulterioare;
c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea
Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și
Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;
d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu
scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum
și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;
e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii
sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și
medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție
socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice,
precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.
Conform prevederilor art.84 alin.(4) din Legea educației naționale
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru accesul la muzee
elevii beneficiază de tarife reduse cu minimum 75%.
De asemenea beneficiază de gratuitate la biletele de intrare în muzee,
pe bază de documente justificative:
a) preșcolarii, copiii și tinerii instituționalizați;
b) persoanele cu dizabilități;
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c) posesorii de carduri ICOM (Consiliul Internațional al Muzeelor).
Precizăm că, taxele locale propuse de Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
au fost în prealabil discutate și aprobate în ședința Consiliului de administrație
și se constituie venituri la bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.
Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud prin Nota de
fundamentare nr.4037/01.11.2021, înaintată prin adresa nr.4049/02.11.2021,
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/25059/02.11.2021,
propune menținerea pentru anul 2022 a taxelor locale percepute pentru
biletele și abonamentele aferente jocurilor de pe teren propriu ale echipei de
handbal și aplicarea aceluiași cuantum pentru accesul spectatorilor la jocurile
echipei de fotbal. Precizăm că, ramura de sport „fotbal” a fost înființată în
cursul anului 2021, prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.84/30.06.2021.
Taxele locale propuse de Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud

sunt:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Denumire taxă

Preț bilet/UM

Bilet adulţi
Bilet elevi, studenţi şi pensionari
Abonament
pentru
întreg
sezonul competițional

10 lei/persoană
5 lei/persoană
175 lei/persoană

Beneficiază de acces gratuit la toate jocurile următoarele categorii de
persoane:
- persoanele cu dizabilități;
- copiii proveniți din sistemul de protecție socială.
Reducerile prevăzute la Nr.crt.2 se acordă elevilor, studenţilor și
pensionarilor pe bază de documente justificative prezentate, respectiv, carnet
de student, cupon de pensie, carnet de elev etc., după caz. Pentru grupurile
de elevi care participă la acțiuni organizate de Inspectoratul Școlar Județean
Bistrița-Năsăud se aplică o reducere de 75%, acordată la prețul biletului
pentru adulți.
Taxele locale încasate de Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud
pentru biletele și abonamentele aferente jocurilor de pe teren propriu ale
echipelor de handbal și fotbal ale clubului se constituie venituri la bugetul de
venituri și cheltuieli al instituției și se administrează conform prevederilor
legale în vigoare, fiind în prealabil discutate și aprobate în ședința Consiliului
de administrație.
Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu art.240 alin.(2)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că
aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin
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exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea, Proiectului de
hotărâre privind aprobarea taxelor locale percepute de Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate pentru anul
2022.
ȘEF SERVICIU,
DANIELA FLORINA BUGNAR

ARHITECT ȘEF,
CRISTINA ANNAMARIA FARCAȘ-ROTARIU

CONSILIER SUPERIOR,
IONELA CRISTINA ONIŞOR

AVIZAT JURIDIC,

VIZA C.F.P.,

Întocmit: Bugnar Daniela Florina, șef serviciu
Onișor Ionela Cristina, consilier superior/1 ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
DIRECŢIA ECONOMICĂ
ARHITECT ȘEF
Nr.I/25368/04.11.2021
RAPORT COMUN
asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor locale
percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituțiile
subordonate pentru anul 2022
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.VIII/25366/04.11.2021 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr.IVC/21089/21.09.2021 a structurii Arhitect șef din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr.2047/24.09.2021 a Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud,
înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.I/21709/24.09.2021;
- adresa nr.4049/02.11.2021 a Clubului Sportiv „GLORIA 2018‟ BistrițaNăsăud,
înregistrată
la
Consiliul
Județean
Bistrița-Năsăud
cu
nr.I/25059/02.11.2021;
- prevederile art.20 alin.(1) lit.b) și art.27 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.(19), art.42 alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.56 alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată;
- prevederile art.22 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice
nr.311/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.84 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.2 alin.(1) lit.h), art.9 alin.(1), art.454 lit.d) și lit.h),
art.473, art.474, art.476, art.486 alin.(1), art.487 și art.494 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Titlului IX – Impozite şi taxe locale, Capitolul V, Secțiunea
1, pct.138 şi Secțiunea a 2-a, pct.139-145 din Anexa la Hotărârea Guvernului
nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Capitolului I, Secţiunea a 4-a „Cheltuieli pentru investiţia
de bază”, pct.4.1 „Construcţii şi instalaţii” și prevederile Secţiunii a 5-a „Alte
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cheltuieli”, pct.5.1 „Organizare de șantier” din Anexa nr.6 „Metodologie
privind elaborarea devizului general și a devizului pe obiect” la Hotărârea

Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art.69 şi art.82 alin.(3) din Anexa la Ordinul ministrului
dezvoltării regionale şi locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederile art.173 alin.(1) lit.b) şi d), alin.(3) lit.c), alin.(6)
lit.b), art.182 alin.(1) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.c), şi art.196 alin.(1)
lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare a fost înițiat Proiectul
de hotărâre privind aprobarea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud şi instituțiile subordonate pentru anul 2022.
În acest sens, se propune aprobarea de taxe locale pentru eliberarea
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor care sunt în sfera de competență a
structurii Arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Bistrița-Năsăud şi taxe locale care se încasează de către Complexul
Muzeal Bistrița-Năsăud și Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud,
instituții aflate în subordonarea consiliului judeţean.
Taxele locale în domeniul urbanismului vor fi percepute pentru:
a) eliberarea certificatului de urbanism;
b) prelungirea certificatului de urbanism;
c) avizarea certificatului de urbanism;
d) eliberarea autorizaţiei de construire;
e) prelungirea autorizaţiei de construire;
f) eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială a unei
construcţii;
g) eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări;
h) eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de
şantier în vederea realizării unei construcţii;
i) eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere, de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri;
j) autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii
de expunere, corturi şi panouri, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile
publice;
k) eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu.
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Conform prevederilor art.4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor
judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se execută:
1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;
2. în intravilanul şi extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale ale căror
primării nu au niciun angajat - funcţionar public cu atribuţii în domeniul
urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de
construcţii, în structurile de specialitate organizate conform legii.
Având în vedere prevederile legale, orice persoană care trebuie să
obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie, are obligația de a plăti o taxă la
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale
înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară. Sumele
astfel încasate se constituie venituri la bugetul local de venituri și cheltuieli al
județului Bistrița-Năsăud.
Pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de
construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor
comunelor, taxele datorate constituie venit în proporţie de 50% la bugetul
local al comunelor şi de 50% la bugetul local al judeţului, în conformitate cu
prevederile art.494 alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, GIS din cadrul
structurii Arhitect şef a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud propune
menţinerea taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice pentru
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor de construire/desființare de
către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2022 la nivelul celor
stabilite pentru anul 2021.
În Anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre sunt detaliate propunerile de
taxe locale pentru eliberarea certificatelor, autorizaţiilor de construire și a
altor avize și autorizații precum și nivelul acestora.
Pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor sunt prevăzute
la art.476 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare, o serie de scutiri, astfel:
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani
de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de
război;
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt
persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr.118/1990, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art.1
din Ordonanţa Guvernului nr.105/1999, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri
de cult sau construcţii-anexă;
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d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru
dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi
care aparţin domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările
de interes public naţional, judeţean sau local;
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă
beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;
g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite
prin concesionare, conform legii;
h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă
beneficiarul construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub
coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului
Tineretului şi Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul
construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii,
cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională,
precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul
construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită
de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială
şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi
reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile
legii;
k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei
calamităţi naturale.
Conform Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificărie şi
completările ulterioare, art.476 alin.(2), sunt scutite de taxa pentru eliberarea
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare,
punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea
nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează,
integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau
natural al monumentelor istorice definite în Legea nr.422/2001, republicată,
cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de
protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse
în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;
c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.20/1994
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în
condiţiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni
de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada
derulării operaţiunilor respective.
Conform Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.42
alin.(2), emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare în vederea executării
lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă pentru punerea în siguranţă a
construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, care prezintă pericol
public, indiferent de destinaţie, precum şi a lucrărilor la lăcaşuri de cult ori la
monumente istorice clasate ori aflate în curs de clasare, indiferent de
proprietar, cu excepţia celor în care se desfăşoară activităţi comerciale, este
scutită de taxa de autorizare.
Prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificărie şi
completările ulterioare, Capitolul IX „Alte taxe locale‟, la art.486 se prevede
faptul că, se pot institui de către consiliile judeţene taxe pentru utilizarea
temporară a locurilor publice şi taxe pentru vizitarea muzeelor, caselor
memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele
asemenea. În baza acestor prevederi legale, Complexul Muzeal BistrițaNăsăud
prin
Nota
de
fundamentare
transmisă
prin
adresa
nr.2047/24.09.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub
nr.I/21709/24.09.2021, solicită pentru anul 2022 menținerea cuantumului
taxelor locale aprobate pentru anul 2021, cu precizarea că, taxa de vizitare
aprobată pentru Muzeul Bistrița se va aplica separat pentru fiecare din cele
patru secții ale muzeului, și anume: Etnografie, Artă contemporană, Istoriearheologie și Istorie naturală. Persoanele care optează pentru vizitarea mai
multor secții ale Muzeului Bistrița vor beneficia de o reducere a taxei de
vizitare, în funcție de numărul de secții pe care aleg să le viziteze.
Propunerea este motivată de necesitatea încasării de venituri proprii
suplimentare și alinierea la taxele percepute de alte muzee de același rang
din țară.
Pentru celelalte structuri fără personalitate juridică din cadrul
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, respectiv Biserica Evanghelică Herina,
Muzeul „Casa săsească‟ Livezile, Muzeul Grăniceresc Năsăudean, Peștera
Tăușoare Muzeul Memorial „George Coșbuc‟, Muzeul Memorial „Liviu
Rebreanu‟, Muzeul Memorial „Ion Pop Reteganul‟, Muzeul literar „Teodor
Tanco‟ Monor, Muzeul de Artă Comparată Sângeorz Băi, Muzeul „Cuibul
Visurilor‟ Maieru, Muzeul Etnografic și al Mineritului Rodna, Casa Tradiţională
de pe Văile Ţibleşului, amenajată şi donată de Episcopul Macarie Drăgoi, se
propune menținerea cuantumului taxei de vizitare la nivelul aprobat pentru
anul 2021.
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Conform prevederilor art.487 din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se acordă scutiri următoarelor
persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale
veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art.1 din Decretul-lege nr.118/1990,
republicat, cu modificările și completările ulterioare;
c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea
Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și
Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;
d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu
scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum
și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;
e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii
sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și
medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție
socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice,
precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.
Conform prevederilor art.84 alin.(4) din Legea educației naționale
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, elevii beneficiază de
tarife reduse cu minimum 75% pentru accesul la muzee.
De asemenea beneficiază de gratuitate la biletele de intrare în muzee,
pe bază de documente justificative:
a) preșcolarii, copiii și tinerii instituționalizați;
b) persoanele cu dizabilități;
c) posesorii de carduri ICOM (Consiliul Internațional al Muzeelor).
Precizăm că, taxele locale încasate de Complexul Muzeal BistrițaNăsăud se constituie venituri la bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.
În Anexa nr.2 la Proiectul de hotărâre sunt prezentate detaliat taxele
propuse pentru anul 2022 de către Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud.
Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud prin Nota de
fundamentare nr.4037/01.11.2021, înaintată prin adresa nr.4049/02.11.2021,
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/25059/02.11.2021,
propune menținerea pentru anul 2022 a taxelor locale percepute pentru
biletele și abonamentele aferente jocurilor de pe teren propriu ale echipei de
handbal și aplicarea aceluiași cuantum pentru accesul spectatorilor la jocurile
echipei de fotbal. Precizăm că, ramura de sport „fotbal” a fost înființată în
cursul anului 2021, prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.84/30.06.2021.
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Beneficiază de acces gratuit la toate jocurile următoarele categorii de
persoane:
- persoanele cu dizabilități;
- copiii proveniți din sistemul de protecție socială.
Pendru acordarea de reduceri elevilor, studenţilor și pensionarilor se
vor prezenta documente justificative în acest sens, respectiv, carnet de
student, cupon de pensie, carnet de elev etc., după caz. Pentru grupurile de
elevi care participă la acțiuni organizate de Inspectoratul Școlar Județean
Bistrița-Năsăud se aplică o reducere de 75%, acordată la prețul biletului
pentru adulți.
Taxele locale încasate de Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud
pentru biletele și abonamentele aferente jocurilor de pe teren propriu ale
echipelor de handbal și fotbal se constituie venituri la bugetul de venituri și
cheltuieli al instituției.
Proiectul de hotărâre va fi adus la cunoştinţă publică potrivit Legii
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, perioadă în care se pot formula propuneri, sugestii sau opinii cu
valoare de recomandare.
După aprobare, hotărârea privind aprobarea taxelor locale percepute de
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituțiile subordonate pentru anul 2022
va fi publicată în mass-media locală şi pe site-ul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud www.portalbn.ro.
Față de cele prezentate, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale
pentru ca Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor locale
percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituțiile
subordonate pentru anul 2021, să fie supus analizei și dezbaterii în
ședința ordinară a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
DIRECTOR EXECUTIV,
TEOFIL IULIAN CIOARBĂ

ARHITECT ȘEF,
CRISTINA ANNAMARIA FARCAȘ-ROTARIU

Întocmit: Ionela Cristina Onișor, consilier superior/1 ex.______________
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.I/25369/04.11.2021

Se aprobă,
INIŢIATOR
Președinte,
Emil Radu Moldovan

STUDIU DE IMPACT
Secţiunea 1
Titlul actului normativ
Proiect de hotărâre
privind aprobarea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate
pentru anul 2022
Secţiunea a 2-a
Motivele emiterii proiectului de hotărâre
1. Descrierea situației actuale

2. Schimbări preconizate

Taxele locale în vigoare au fost aprobate
prin Hotărârea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.145 din 17.12.2020
privind stabilirea taxelor locale percepute
de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi
instituţiile subordonate pentru anul 2021.
Pentru anul 2022 se propune menținerea
cuantumului taxelor locale aprobate prin
Hotărârea Consiliului Județean BistrițaNăsăud nr.145 din 17.12.2020, cu
precizarea că, taxa de vizitare aprobată
pentru Muzeul Bistrița se va aplica separat
pentru fiecare din cele patru secții ale
muzeului, și anume: Etnografie, Artă
contemporană,
Istorie-arheologie
și
Istorie naturală, propunere motivată de
necesitatea încasării de veniturilor proprii
suplimentare și alinierea la taxele
percepute de alte muzee din țară.
Persoanele care optează pentru vizitarea

mai multor secții ale Muzeului Bistrița vor
beneficia de o reducere a taxei de vizitare,
în funcție de numărul de secții pe care
aleg să le viziteze. De asemenea, urmare
aprobării Hotărârii Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.84/30.06.2021 prin
care în cadrul Clubului Sportiv „GLORIA
2018” Bistrița-Năsăud a fost înființată o
secție de fotbal, se propune ca, pentru
anul 2022 taxele locale aprobate pentru
anul 2021 prin Hotărârea Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud nr.145 din
17.12.2020 să fie menținute și aplicate
atât pentru jocurile de pe teren propriu
ale echipei de handbal feminin, cât și
pentru cele ale echipei de fotbal.
3. Alte informații
În conformitate cu prevederile Legii
nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu
modificările şi completările ulterioare şi
principiul autonomiei locale financiare,
autoritățile administrației publice locale
au
competența
stabilirii
nivelului
impozitelor şi taxelor locale, în condițiile
legii.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările
ulterioare şi a Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, taxele locale se aprobă anual,
pe baza propunerilor transmise de către
compartimentele de specialitate și de
către instituţiile publice pentru care este
necesară instituirea de taxe locale.
Având în vedere cele de mai sus, se
impune adoptarea unui act normativ
privind aprobarea taxelor locale pentru
anul 2022.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de hotărâre
1. Impactul macro - economic

Nu este cazul.

2. Impactul asupra mediului de afaceri
3. Impactul social

4. Impactul asupra mediului
5. Alte informații

Nu este cazul.
Beneficiarii acestui proiect de hotărâre
sunt cetăţenii județului Bistrița - Năsăud.
Pe măsura încasării taxelor se va asigura
atât funcţionarea în bune condiţii a
instituţiilor cât şi continuarea sau
realizarea unor proiecte de investiţii de
interes pentru locuitorii judeţului BistriţaNăsăud.
Nu este cazul.
-

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar al proiectului de hotărâre
asupra bugetului entității publice
1. Modificări ale veniturilor bugetare
Taxele locale propuse a se încasa în anul
2022 la bugetul Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud şi al instituţiilor publice
subordonate Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud, se constituie ca venituri proprii
ale fiecărei instituții și vor completa
veniturile proprii estimate în bugetul de
venituri și cheltuieli.
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare
În
vederea
respectării
principiului
echilibrului bugetar, conform prevederilor
Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările și
completările
ulterioare,
modificarea
veniturilor bugetare implică modificarea în
aceeași măsură a cheltuielilor întrucât
cheltuielile unui buget se acoperă integral
din veniturile bugetului.
3. Alte informații
Nu este cazul.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de hotărâre asupra altor acte normative

1. Măsuri
normative
necesare
pentru aplicarea prevederilor
proiectului de hotărâre:
a) Acte normative în vigoare, ce vor
fi modificate sau abrogate, ca
urmare a intrării în vigoare a
proiectului de hotărâre
b) Acte normative ce urmează a fi
elaborate
în
vederea
implementării noilor dispoziții
2. Alte informații

a) Cu data 01.01.2022 își încetează
efectele Hotărârea Consiliului Județean
Bistrița - Năsăud nr.145/17.12.2020
privind stabilirea taxelor locale percepute
de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și
instituțiile subordonate pentru anul 2021.
b) Nu este cazul.

Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului
de hotărâre
Proiectul de hotărâre a fost întocmit pe baza propunerilor transmise de structurile
funcționale ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și
instituțiile subordonate pentru care este necesară instituirea de taxe locale anual,
conform legii.
Secţiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea
proiectului de hotărâre
Informarea societății civile cu privire la Se vor respecta prevederile Legii
necesitatea elaborării proiectului de nr.52/2003
privind
transparența
hotărâre
decizională în administrația publică,
republicată, prin publicarea anunțului de
supunere la transparența decizională a
proiectului de hotărâre pe site-ul
Consiliului
Județean
Bistrița-Năsăud
www.portalbn.ro la secțiunea „Proiecte
hotărâri - transparență decizională”.
2. Alte informații
Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de hotărâre de către
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud,
înființarea de noi organisme sau

După aprobare, proiectul de hotărâre va
fi comunicat Direcţiei economice și
structurii Arhitect șef din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud, precum şi
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud,

extinderea competențelor instituțiilor respectiv Clubului Sportiv „GLORIA 2018”
existente
Bistrița-Năsăud, instituţii subordonate
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, care
realizează venituri proprii, spre luare la
cunoştinţă şi punere în aplicare.
2. Alte informații
Nu este cazul.
Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat Proiectul de
hotărâre privind aprobarea taxelor locale percepute de Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate pentru anul 2022.
Prezentul Studiu de impact s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
DIRECTOR EXECUTIV,
TEOFIL IULIAN CIOARBĂ

Întocmit: Ionela-Cristina Onișor, consilier superior/2 ex._____________

