ANEXA NR. 2
La Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
nr. ___ din ____ 2010

REGULAMENT
privind condiţiile în care se pot institui taxele speciale
stabilite de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/ 2006 privind
finanţele publice locale şi prevederile Legii nr.571/2003 privind aprobarea Codului fiscal,
modificată prin Legea nr. 343/2006, pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create
în interesul persoanelor fizice şi juridice , Consiliul Judeţean a stabilit taxe speciale.
Potrivit prevederilor art. 30 aliniat (3) din Legea nr. 273 / 2006 privind
finanţele publice locale, Consiliile Judeţene aprobă Regulamentul privind condiţiile în care
se pot institui taxele speciale, care au fost stabilite după cum urmează:
A. TAXE
1. taxe pentru eliberarea acordurilor prealabile şi autorizaţiilor pentru
amplasarea şi execuţia unor obiective în zona drumurilor judeţene;
2. taxe de folosinţă a unor obiective amplasate pe terenurile aparţinând
drumurilor publice judeţene;
3. taxe privind serviciile desfăşurate de către aparatul propriu al Consiliului
Judeţean.
Taxele prevăzute la punctele A1 şi A2 pentru eliberarea acordurilor prealabile şi
autorizaţiilor pentru amplasarea şi execuţia unor obiective în zona drumurilor judeţene şi
taxe de folosinţă a unor obiective amplasate pe terenurile aparţinând drumurilor publice
judeţene , se percep de către Compartiment Urbanism Amenajare Teritoriu şi Serviciul
Administrare Drumuri Judeţene Lucrări Publice
înainte de eliberarea acordurilor
respective şi se vor achita la casieria Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Taxele prevăzute la acest capitol nu se datorează de către aşezămintele de cult şi
instituţiile publice bugetare, de asemenea pentru construcţii de locuinţe, acestea se reduc
cu 50 %.
Taxele prevăzute la acest capitol se vor încasa în condiţiile prevăzute mai sus,
după încheierea cu beneficiarii a unor contracte, convenţii sau alte asemenea documente,
din care vor rezulta condiţiile complete de închiriere a fiecărui obiectiv.
Taxele prevăzute la acest capitol nu se datorează de instituţiile publice bugetare.
Sunt scutiţi de taxele prevăzute mai sus utilizatorii casnici. De asemenea aceste
taxe vor putea fi majorate pe bază de negocieri sau licitaţii efectuate potrivit legii.
Taxele prevăzute la punctul A3 privesc activităţile desfăşurate de aparatul propriu
al Consiliului Judeţean. Acestea sunt prevăzute la CAP. III urmând a recupera
contravaloarea unor prestaţii de servicii eliberate de către Direcţia Economică. Ele vor fi
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încasate înainte de prestarea serviciilor şi vor fi achitate prin grija compartimentelor de
specialitate la casieria Consiliului Judeţean.
Serviciile prevăzute la CAP. IV şi V vor fi prestate de către Compartimentul
Urbanism Amenajare Teritoriu şi Serviciul Administrare Drumuri Judeţene Lucrări Publice,
ce se vor încasa înainte de eliberarea acordurilor sau prestarea servicilor, în condiţiile şi la
termenele prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind organizarea lucrărilor de construcţii,
republicată şi a normelor aprobate în acest sens prin Ordinul M.T.C.T. nr. 1430 /
26.08.2005, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009, privind creşterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi a Legii nr.261/2009, privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/2008 pentru modificarea Legii nr.50/1991,
privind autorizarea executãrii lucrărilor de construcţii.

B. DISPOZIŢII COMUNE
a. Sumele rezultate din încasarea taxelor speciale constituie venituri cu destinaţie
specială ale bugetului Consiliului Judeţean şi se vor utiliza în scopurile pentru care au fost
create, potrivit dispoziţiilor legale.
b. Urmărirea şi evidenţa serviciilor pentru care se percep taxe speciale se va face
de către compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului
Judeţean, care prestează serviciile respective.

