CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
DIRECŢIA ECONOMICĂ
ARHITECT ŞEF
Nr. II/15314/17.10.2016

RAPORT COMUN
privind stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate
pentru anul 2017
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.IX/14950/11.10.2016 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr.IIIA/14801/07.10.2016 transmisă de Arhitectul-şef din
cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- adresa nr.1584/10.10.2016 transmisă de Complexul Muzeal BistriţaNăsăud şi înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub
nr.II/14923/10.10.2016;
- prevederile art.20 alin.(1) lit.b), art.27, din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, 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 - 474, art. 476, art.486, 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 2, pct. 139-145 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;
- prevederile art.6 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.56 alin (3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 69 din 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;
- prevederile Capitolului 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază,
Subcapitolul 4.1. – Construcții şi instalații, Capitolul 5 – Alte cheltuieli,
Subcapitolul 5.1.– Organizare de şantier, pct. 5.1.1. – Lucrări de construcţii şi
instalaţii aferente organizării de şantier din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii;
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- prevederile art.22 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice
nr.311/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, republicată;
Se propune aprobarea pentru anul 2017 a taxelor locale percepute de
Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud şi instituții publice aflate în subordonarea
Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud.
Astfel, potrivit prevederilor Titlului IX “Impozite şi taxe locale” din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a prevederilor 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, la
nivelul județului se propune instituirea de taxe locale pentru eliberarea
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor care sunt în sfera de competență a
Arhitectului şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Bistrița-Năsăud şi de alte taxe locale, care sunt în sfera de competență a unor
instituții aflate în subordonarea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud, respectiv
Complexul Muzeal Bistrița Năsăud.
Pentru anul 2017 structura Arhitect şef din cadrul Consiliului Judeţean
Bistrița-Năsăud propune, în conformitate cu prevederile, art. 473 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, stabilirea de taxe locale în domeniul
urbanismului care 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;
l) eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă.
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Nivelul taxelor propuse, care sunt stabilite în sumă fixă, se încadrează
între limitele şi condiţiile prevăzute în Codul fiscal, fiind menţinute la nivelul
aprobat pentru anul 2016.
Conform prevederilor 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.
În Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre sunt detaliate propunerile de
taxe locale pentru eliberarea certificatelor, a autorizaţiilor de construire și a
altor avize și autorizații, propuse spre aprobare Consiliului Judeţean BistrițaNăsăud, nivelul acestora, precum şi scutirile acordate în condițiile legii.
Prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Capitolul IX Alte taxe
locale, art. 486 se prevede faptul că, se pot institui de către consiliile
judeţene taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură
şi arheologice şi altele asemenea.
Astfel, se propune aprobarea unui număr de trei taxe locale,
conform solicitării înaintate de Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, respectiv:
- taxă de intrare la muzeele şi casele memoriale din judeţ;
- taxă pentru fotografiere incintă şi expoziţii muzeu;
- taxă pentru filmare incintă şi expoziţie muzeu;
Pentru anul 2017 Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud,
propune
menținerea acestor taxe locale la nivelul aprobat pentru anul 2016.
În anexa nr.2 la proiectul de hotarâre sunt prezentate detaliat taxele
şi cuantumul acestora propus pentru anul 2017.
Pe baza datelor prezentate mai sus, supunem spre analiză Proiectul de
hotărâre privind stabilirea taxelor locale percepute de Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate pentru anul 2017.
Proiectul de hotărâre va fi adus la cunoştinţă publică pe site-ul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud www.portalbn.ro şi în mass-media locală,
conform art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată.
După aprobare, hotărârea privind stabilirea taxelor locale percepute de
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate pentru anul
2017, va fi publicată în Monitorul Oficial al judeţului şi pe pagina de internet a
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud „www.portalbn.ro”.
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