ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT
HOTĂRÂRE
privind instituirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2011
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 7062 /1 din 25.10.2010 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. 7062 /2 din 25.10.2010 al Direcţiei Economice ;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu
modificările ulterioare ;
- prevederile Legii nr. 571/2003 privind aprobarea Codului Fiscal, modificată prin
Legea nr. 343/2006;
- prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
- adresa nr.1189/I.G. din 14.10.2010 a Comisiei Naţionale de Prognoză, din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice ;
- rapoartele nr. 7062/3/2010 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud.
În temeiul prevederilor art. 91 şi art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia
publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se stabilesc taxe speciale pentru certificate, avize şi autorizaţii eliberate de
către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, potrivit Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Scutirile la plata taxelor prevăzute în prezenta Hotărâre, precum şi modul de
încasare a acestora sunt cele stabilite prin lege.
Art. 3. Taxele se vor plăti de către beneficiari, înainte de prestarea serviciilor şi se vor
constitui şi utiliza ca venituri în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 4. 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.
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Art. 5. Se aprobă Regulamentul privind condiţiile în care se pot institui şi percepe
taxele speciale stabilite de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud potrivit Anexei nr. 2.
Art. 6. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 7. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţă publică.
Art. 8. La data intrării în vigoare a prevederilor actualei Hotărâri, se abrogă hotărârile
anterioare ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, care se referă la taxele speciale
cuprinse în prezenta Hotărâre.

PREŞEDINTE,
Liviu-Mihai Rusu

Avizat:
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Iosif Redl

Nr. ______
Din _______ 2010
Ghircoiaş Ioana / ex.2

