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STUDIU DE IMPACT
Proiect de hotărâre
privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2017
Secţiunea 1
Motivul emiterii actului normativ
În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal şi
principiul autonomiei locale financiare, autoritățile administrației publice locale
au competența stabilirii nivelului impozitelor şi taxelor locale, în condițiile
legii.
În materie fiscală, dispoziţiile Codului Fiscal prevalează asupra oricăror
prevederi din alte acte normative, el precizând foarte explicit taxele care se
constituie în venituri ale bugetului local, urmând ca utilizarea acestora să aibă
loc în condiţiile reglementărilor specifice (Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale).
Pentru anul 2017, la stabilirea nivelului taxelor locale pentru Unitatea
Administrativ Teritorială Județul Bistrița Năsăud s-au avut în vedere
prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal şi Hotărârea Guvernului nr.
1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere cele de mai sus, se impune adoptarea unui act normativ
privind stabilirea taxeleor locale pentru anul 2017.
Promovarea acestui proiect de act normativ este determinată de
necesitatea stabilirii şi colectării taxelor locale care vor fi percepute de
Consiliul Judeţean şi instituţiile subordonate acestuia, pentru anul 2017.
Secţiunea a 2-a
Impactul economico-social al proiectului de act normativ
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 Bistriţa-Năsăud.
Secţiunea a 3-a
Impactul financiar asupra bugetului instituţiei
Taxele locale propuse a se încasa în anul 2017 la bugetul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud şi la bugetul instituţiilor publice subordonate
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, se constituie ca venituri proprii ale
fiecărei instituții și vor completa veniturile proprii estimate în bugetul de

venituri și cheltuieli.
Nivelul taxelor locale stabilite în sumă fixă pentru anul 2017 se propune a
se menține la nivelul aprobat pentru anul 2016.
Secţiunea a 4-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
Proiectul de act normativ propus rezultă din necesitatea asigurării
continuării finanţării serviciilor publice aflate în sarcina Consiliului Judeţean şi
se stabileşte după reglementările legale în vigoare.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra mediului
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
Se vor respecta prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, respectiv:
- consultare publică prin intermediul: site-ului Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud, publicare anunţ mass-media locală.
Secţiunea a 7-a
Măsuri de implementare
După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis: Direcţiei
economice și Arhitect Șef din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,
precum şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, care
realizează venituri proprii, spre luare la cunoştinţă şi punere în aplicare.
Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat prezentul
proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale pentru anul
2017.
Prezentul Studiu de impact s-a întocmit în conformitate cu prevederile
Legii nr.281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial
nr.679/05.11.2013.
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