PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 81.461/09.11.2020

PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afisării Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa,
în anul 2021

Astăzi, 09.11.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, s-a procedat la
afişarea la sediul Primăriei Municipiului Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 2, la
sediul Direcţiei Economice – Venituri, str. Al. Odobescu nr. 17A şi pe site-ul
Primăriei municipiului Bistriţa, www.primariabistrita.ro, a Proiectului de
hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de
persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2021.

DIRECTOR EX. ADJ,
Ec. ADRIAN CISMAŞ

.

Afişat pe site www.primariabistrita.ro
Astăzi,09.11.2020

DIRECTIA ECONOMICĂ
Bistriţa, Str. Alexandru Odobescu Nr.17A, Bistriţa-Năsăud
Nr. 81.460/09.11.2020
ANUNŢ
cu privire la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de
persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2021

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că
a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul
2021 şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al
municipiului Bistriţa, în şedinţa ordinară din luna DECEMBRIE 2020.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile,
sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria
Municipiului Bistriţa - Centrul de relaţii publice, str. Gheorghe Şincai nr. 2, sau se
vor transmite:
- prin email pe adresa: primaria@primariabistrita.ro
- prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Bistriţa, str. P-ţa Centrală, nr. 6
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri,
sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau
articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de
contact ale expeditorului, iar materialele transmise vor purta menţiunea:
„Recomandare privind Proiectul de hotărâre privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din
municipiul Bistriţa în anul 2021”
Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de
recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice, până la data de
07.12.2020 .
Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa,
www.primariabistrita.ro - secţiunea Monitorul Oficial Local şi la sediul Primăriei
Municipiului Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 2 şi al Direcţiei Economice, str.
Alexandru Odobescu, nr. 17A.
Primarul municipiului Bistriţa,
Ioan TURC

PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA
CABINET PRIMAR
Nr. 81.386/06.11.2020

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de
persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2021

Având în vedere prevederile:
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională ȋn administraţia publică locală;
Luând ȋn considerare:
- posibilitatea autorităţilor locale de a stabili politica fiscală locală ţinând cont de
propriile necesităţi,
- climatul economic actual ȋn ceea ce priveşte veniturile bugetare şi necesitatea
reducerii sarcinilor administrativ-fiscale pentru contribuabilii persoane juridice a căror
activitate a fost restricţionată de criza sanitară,
- necesitatea asigurării unor niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un exerciţiu
bugetar la altul prin menţinerea randamentului impozitelor, taxelor, contribuţiilor ȋn toate
fazele ciclului economic, atât ȋn perioadele de avânt economic, cât şi ȋn cele de criză,
- necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2021 în
scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale,
- nevoia de a ȋncuraja investiţiile şi pentru ca sursele bugetului local să satisfacă într-o
proporţie cât mai mare nevoile actuale ale cetăţenilor municipiului Bistriţa,
- propunerile formulate de către direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa,
- necesitatea creării unei politici fiscale predictibile ȋn vederea creşterii ȋncrederii
cetăţenilor şi mediului de afaceri, aspect ce impune autorităţilor deliberative locale adoptarea ȋn
cursul anului curent, cu aplicabilitate ȋn anul fiscal următor, a impozitelor şi taxelor locale,
se propune ca:
- valorile impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 să fie indexate cu rata inflaţiei
pentru anul 2019 de 3, 8 %, ȋn condiţiile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

cu modificările şi completările ulterioare, faţă de impozitele şi taxele locale aprobate pentru
anul 2020.
- ȋn cazul stabilirii impozitului pe clădiri cu destinaţie nerezidenţială, proprietatea
persoanelor juridice, cota de impozitare să fie redusă de la 1,3% la 1.25% ;
- stabilirea pentru anul 2021 a cuantumului taxei pentru ocuparea temporară a unor
suprafeţe de teren, proprietate publică a municipiului Bistriţa, pentru amplasarea de terase să
fie la un nivel cu 50% mai mic faţă de taxa stabilită pentru anul 2020 (anexa nr. 11b);
Faţă de cele invocate mai sus, având ȋn vedere atribuţiile Consiliului local prevăzute la
art.129, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu privire la dezvoltarea economico-socială şi de mediu a municipiului şi
competenţa de a stabili şi aproba impozitele şi taxele locale, ȋn temeiul prevederilor art. 136 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
supun spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2021,
în forma prezentată.

PRIMAR,
Ioan TURC

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
MUNICIPIUL BISTRIŢA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi
juridice din municipiul Bistriţa în anul 2021
Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţa ordinară din data
de____________;
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 81.386/06.11.2020 al Primarului municipiului
Bistriţa;
Raportul nr. 81.388/06.11.2020 al Direcţiei Economice;
Avizul _______ nr. ______ / ______ al Comisiei economice;
Avizul ______ nr. ______ / ______ al Comisiei juridice şi administraţie
publică locală;
Anunţul nr. 81.460/09.11.2020 privind aducerea la cunoștință publică a
proiectului de hotărâre;
Procesul-verbal de afişare nr. 81.461/09.11.2020;
În conformitate cu:
prevederile art. 9 pct. 3 Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
prevederile Titlului IX, art. 453-495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului naţional – secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările
si completările ulterioare;
prevederile art.266 alin. (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare;
prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 144/2014
privind încadrarea pe zone de fiscalitate a teritoriului administrativ al
municipiului Bistriţa;
Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit. c) ,art.139,
alin.(3), lit. c), art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. (1) Se stabileşte impozitul pe clădirile rezidenţiale şi clădirileanexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice prin aplicarea cotei de 0,08%
asupra valorii impozabile a clădirii, determinată potrivit criteriilor şi normelor de
evaluare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Se stabileşte impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în
proprietatea persoanelor fizice prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii care
poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un
evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul
fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi,
construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul
de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de
referinţă.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(4) În cazul în care valoarea clădirii nerezidenţiale nu poate fi calculată
conform prevederilor alin. (2), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de
2% asupra valorii impozabile determinate conform alin. (1).
ART.2. – Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice
pentru anul 2021 se stabileşte după cum urmează:
(1) Prin aplicarea cotei de 1,25 % asupra valorii impozabile a clădirilor
nerezidenţiale şi respectiv a cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a
clădirilor rezidenţiale:
a) care au fost dobândite începând cu data de 01.01.2018;
b) care au fost dobândite anterior datei de 01.01.2018, dar a căror
valoare impozabilă a fost reevaluată/actualizată pe baza unui raport de
evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la
organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă;
(2) Prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile a clădirilor
dobândite înainte de 01.01.2018, dar a căror valoare de inventar nu a fost
reevaluată/actualizată conform standardelor de evaluare a bunurilor aflate în
vigoare;
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de
persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra
valorii impozabile a clădirii.
(4) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a
unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare
ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se
stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,
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locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în
condiţii similare impozitului pe clădiri.
(5) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi
juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de
cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic,
se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care
este îndeplinită această condiţie.
(6) Se acordă reducerea cu 50 % a impozitului/taxei datorate pentru
cladirile utilizate de organizatiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile
fara scop lucrativ.
(7) Se acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri pentru:
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de
arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele
prevăzute la art. 456 alin.(1) lit. x din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
b) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către
organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii
sociale;
c) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea
sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin.
(1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
d) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii
locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în
conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea
investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi
completările ulterioare.
e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie
1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de
interes public;
f) clădirile folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv
clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive.
(8) Reducerea, respectiv scutirile de la plata impozitului/taxei pe clădiri,
stabilite conform alin. (6) si alin.(7),se aplică începând cu data de 1 ianuarie a
anului 2021, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data
de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la
compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de
31 martie, inclusiv.
(9) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de
înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
ART.3. - Se stabileşte impozitul pe teren în sumă fixă anuală pe hectar
de teren, pe ranguri de localităţi, categorii de folosinţă şi pe zone, pentru
persoanele fizice care deţin în proprietate teren în intravilanul localităţii,
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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ART.4. - Se stabileşte impozitul pe teren în sumă fixă anuală pe hectar
de teren, pe ranguri de localităţi, categorii de folosinţă şi pe zone, pentru
persoanele juridice care deţin în proprietate teren în intravilanul localităţii,
conform anexei nr. 2a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5. - Se stabileşte impozitul pe teren în sumă fixă pe hectar de
teren, pe ranguri de localităţi, categorii de folosinţă şi pe zone pentru
persoanele fizice şi juridice care deţin în proprietate teren în extravilanul
localităţii, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.6. (1) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori
a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare
sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren, conform
art. 3-5.
(2) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi
juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de
cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic,
se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care
este îndeplinită această condiţie.
(3) Se acordă reducerea cu 50 % a impozitului/taxei datorate pentru
terenurile utilizate de organizatiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile
fara scop lucrativ.
(4) Se acordă scutirea impozitului/taxei pe teren pentru:
a) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către
organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii
sociale;
b) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi
art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
c) terenurile aferente clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr.
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine
afectaţiunea de interes public;
(5) Reducerea, respectiv scutirile de la plata impozitului/taxei pe teren,
stabilite conform alin. (3) şi alin.(4) se aplică începând cu data de 1 ianuarie a
anului 2021, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data
de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la
compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de
31 martie, inclusiv.
ART.7. – Se stabileşte impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune
mecanică care aparţin contribuabililor persoane fizice şi juridice, în funcţie de
capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune din
aceasta, sau masa totală maximă autorizată, conform anexei nr. 4, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
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ART.8. – Se stabileşte impozitul pe mijloacele de transport pe apă
deţinute de persoanele fizice şi juridice, conform anexei nr. 5, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.9. – Se stabileşte impozitul pe mijloacele de transport pentru
autovehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de
peste 12 tone conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.10. (1) Se stabileşte taxa pentru eliberarea certificatelor de
urbanism, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, conform anexei
nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se acordă scutirea taxelor de autorizare pentru lucrari 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. Scutirea se acorda in conditiile in care
proprietarul utilizeaza bunul imobil numai pentru activitati necomerciale sau, in
mod direct, numai pentru locuit.
(3) Se acorda reducerea cu 50 % a taxelor de autorizare pentru
lucrarile 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;
ART.11. – Se stabileşte taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel,
cu excepţia celor din domeniul construcţiilor, conform anexei nr. 8, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.12. – Se stabileşte taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi
publicitate, conform anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.13. – Se stabileşte impozitul pe spectacole pentru persoanele care
organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate
distractivă, conform anexei nr. 10, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.14. – Se stabilesc taxele pentru folosirea locurilor publice, conform
anexelor 11, 11a, 11b şi 11c care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.15. – Se stabileşte taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe
cale administrativă conform anexei nr. 12, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.16. –Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale
aprobate de catre Consiliul local al municipiului Bistrita pentru anul 2021
conform anexei nr.13 care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.17. - Contravenţiile la regimul taxelor şi impozitelor locale sunt cele
stabilite şi sancţionate prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
ART.18. – (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri,
impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru
întregul an de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, până la data de
31 martie a anului fiscal, consiliul local acordă o bonificaţie de 10%,
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(2) Prin excepţie de la prevederile alin (1), bonificaţia nu se acordă
dacă fiecare din aceste categorii de impozite este de până la 50 lei inclusiv,
situaţie în care legea prevede obligativitatea achitării integrale a acestora până
la data de 31 martie a anului fiscal.
ART.19.– Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante şi a
accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici de 5 lei, aflate în sold la data
de 31 decembrie 2020.
ART.20.– Lista actelor normative/hotărârilor consiliului local, prin care
sunt instituite/stabilite impozite şi taxe locale, pe o perioadă de cinci ani
anteriori anului fiscal 2021 este prevăzută ȋn anexa nr.14, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.21. – Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01
ianuarie 2021.
ART.22. – Orice modificare a legislaței incidente în domeniu, modifică
de drept prevederile prezentei hotărâri.
ART.23. – Primarul municipiului Bistriţa, prin direcţiile şi
compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
ART.24. - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al
municipiului Bistrița în ședința ordinară cu respectarea art. 139, alin. (3) lit. c)
din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv cu un număr de _____ voturi
„pentru”, ____ voturi „împotrivă”, ____ abţineri.
ART.25. – Secretarul General al municipiului, prin Compartimentul
Pregătire Documente, Contencios va comunica prezenta hotărâre, prin
mijloace electronice:
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Servicii Publice Bistriţa;
- Direcţiei Administraţie Publică, Juridic;
- Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al
municipiului Bistriţa – Serviciul evidenţa persoanelor;
- Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al
municipiului Bistriţa – Serviciul stare civilă;
- Arhitectului şef;
- Direcţiei de Administrare a Pieţelor din municipiul Bistriţa;
- Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa;
- Primarului municipiului Bistriţa;
- Instituţiei Prefectului - judeţului Bistriţa-Năsăud.
PROIECT DE HOTĂRÂRE INIŢIAT DE
PRIMAR,
IOAN TURC

AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,
FLOARE GAFTONE

Bistriţa la _______
Nr. ______
Prezenta hotărâre se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
I.E./2ex
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ANEXA NR. 1
la Hotărârea nr. ____ /____2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată* la clădiri rezidenţiale, în cazul persoanelor fizice

Tipul clădirii***

0
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

Valoarea impozabilă
- lei/mp/an Nivelurile stabilite prin
Nivelurile stabilite pentru
indexare
anul 2020
pentru anul 2021
Cu instalaţii de Fără instalaţii Cu instalaţii
Fără instalaţii
apă, canalizare,
de apă,
de apă,
de apă,
electrice şi
canalizare, canalizare,
canalizare,
încălzire
electrice şi electrice şi
electrice şi
(condiţii
încălzire
încălzire
încălzire
cumulative)**
(condiţii
cumulative)**
1
2
3
4
1060

636

1100

660

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

318

212

330

220

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

212

185

220

192

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

133

79

138

82

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de
clădiri prevăzute la lit. A - D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D

75% din suma care s-ar aplica
clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica
clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

* Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se
aplică coeficientul de transformare de 1,40.
** În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor utiliza valorile impozabile, în lei/mp, înscrise în coloanele 2, respectiv 4.
*** În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai sus valoarea
impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
NOTĂ:
1. Pentru determinarea valorii impozabile a clădirii pe ranguri de localităţi şi zone în care este amplasată clădirea, la nivelurile menţionate în prezenta
anexă se va aplica coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Zona din cadrul localităţii
A
B
C
D

Rangul localităţii
II
2,40
2,30
2,20
2,10

2. Zonele A, B, C şi D din prezenta anexă corespund zonelor A, B, C şi D de fiscalitate stabilite prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.
144/23.12.2014 privind încadrarea pe zone de fiscalitate a teritoriului administrativ al municipiului Bistriţa;
3. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie menţionat la pct. 1 se reduce cu 0,10.
4. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă
5. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se
consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu
lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de
exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a
calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră,
valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

ANEXA NR. 2
la Hotărârea nr. ____ /______2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa
IMPOZITUL/TAXA
pe terenurile situate în intravilan, proprietatea persoanelor fizice
I. Terenuri amplasate în intravilan – înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii
lei/ha/an
Zona în cadrul localităţii

Impozitul/taxa stabilite pentru
anul 2020

Impozitul/taxa stabilite prin
indexare
pentru anul 2021

A
B
C
D

8006
5586
3535
1869

8310
5798
3669
1940

II. Terenuri amplasate în intravilan - înregistrate în registrul agricol la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii
lei/ha/an

Nr.
Crt.

Categoria de folosinţă

Impozitul/taxa stabilite pentru
anul 2020
Zona
A
29

Zona
B
22

Zona
C
20

Zona
D
16

Impozitul/taxa stabilite prin
indexare
pentru anul 2021
Zona
A
30
23
23
51
58
30
17
x
x

Zona
B
23
21
21
38
51
23
15
x
x

Zona
C
21
17
17
30
38
21
8
x
x

Zona
D
17
15
15
21
30
x
x
x
x

1
Teren arabil
2
Păşune
22
20
16
14
3
Fâneaţă
22
20
16
14
4
Vie
49
37
29
20
5
Livadă
56
49
37
29
6
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
29
22
20
16
7
Teren cu ape
16
14
8
x
8
Drumuri şi căi ferate
x
x
x
x
9
Neproductiv
x
x
x
x
NOTĂ:
Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenuri, la nivelurile prevăzute în tabelul de la pct. II se va aplica coeficientul de corecţie pentru
localităţi urbane de rangul II (municipiul Bistriţa) de 4,00.

ANEXA NR. 2a
la Hotărârea nr. ____ /____2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa
IMPOZITUL/TAXA
pe terenurile situate în intravilan, proprietatea persoanelor juridice
I.

Terenuri amplasate în intravilan – înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii
lei/ha/an
Zona în cadrul localităţii

Impozitul/taxa stabilite pentru
anul 2020

Impozitul/taxa stabilite prin
indexare
pentru anul 2021

A
B
C
D

8006
5586
3535
1869

8310
5798
3669
1940

II. Terenuri amplasate în intravilan - înregistrate în registrul agricol la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii
lei/ha/an

Nr.
Crt.

Categoria de folosinţă

Impozitul/taxa stabilite pentru
anul 2020
Zona
A
29

Zona
B
22

Zona
C
20

Zona
D
16

Impozitul/taxa stabilite prin
indexare
pentru anul 2021
Zona
A
30
23
23
51
58
30
17
x
x

Zona
B
23
21
21
38
51
23
15
x
x

Zona
C
21
17
17
30
38
21
8
x
x

Zona
D
17
15
15
21
30
x
x
x
x

1
Teren arabil
2
Păşune
22
20
16
14
3
Fâneaţă
22
20
16
14
4
Vie
49
37
29
20
5
Livadă
56
49
37
29
6
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
29
22
20
16
7
Teren cu ape
16
14
8
x
8
Drumuri şi căi ferate
x
x
x
x
9
Neproductiv
x
x
x
x
NOTĂ:
1. Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenuri, la nivelurile prevăzute în tabelul de la pct. II se va aplica coeficientul de corecţie
pentru localităţi urbane de rangul II (municipiul Bistriţa) de 4,00.

2. În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează avându-se în vedere valorile prevăzute în tabelul de
la Anexa nr. 3 şi coeficientul de corecţie prevăzut la art. 457 alin. (6) din noul Cod fiscal , numai dacă aceştia (persoanele juridice)
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate
prevăzut la lit. a).

ANEXA NR. 3
la Hotărârea nr. ____ /______2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa
IMPOZITUL/TAXA
pe terenurile situat în extravilan, pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice
- lei/ha/an -

Nr.
crt.

Categoria de folosinţă

Impozitul/taxa
stabilite pentru anul
2020

Impozitul/taxa
stabilite prin indexare
pentru anul 2021

A

B

C

D

A

B

C

D

33

30

27

24

34

31

28

25

55
30

52
27

50
24

46
21

57
31

54
28

52
25

48
22

30

27

24

21

31

28

25

22

62

59

55

52

64

61

57

54

x

x

x

x

x

x

x

x

62

59

55

52

64

61

57

54

x

x

x

x

x

x

x

x

18

15

13

8

19

16

13

8

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Teren cu construcţii

2
3
4

Arabil
Păşune
Fâneaţă

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1

5.1

Vie până la intrarea pe rod

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

7

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

5

2

1

6

5

2

1

8.1

Teren cu amenajări piscicole

37

33

30

27

38

34

31

28

9
10

Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

NOTA: Impozitul pe terenul amplasat în extravilan se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare
prevăzută în tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevazut în tabelul următor:
Zona din cadrul localităţii
A
B
C
D

Rangul localităţii
II
2,40
2,30
2,20
2,10

ANEXA NR. 4
la Hotărârea nr. ____ /____2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa
IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice
I. Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică
Mijloc de transport

Tipuri de autovehicule
A. Vehicule înmatriculate
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de
până la 1600 cm3, inclusiv
2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600
cm3, inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm 3
7. Autobuze, autocare, microbuze
8. Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de
până la 12 tone, inclusiv
9. Tractoare înmatriculate
B. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică:
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
NOTĂ:

Impozitul stabilit
pentru anul 2020

Impozitul
stabilit prin indexare
pentru anul 2021

lei/ fiecare grupă de 200
cm³ sau fracţiune din
aceasta/an

lei/ fiecare grupă de 200
cm³ sau fracţiune din
aceasta/an

x

x

8

8

9

9

19
76
153
308
25

20
79
159
320
26

31

32

19
0
lei/200 cmc
4
6
106 lei /an

20
0
lei/200 cmc
4
6
110 lei /an

1. În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul datorat pentru motocicletele respective.
2. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100 %.

II. Pentru remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule
- lei/an Impozitul stabilit pentru
anul 2020

Impozitul stabilit prin
indexare
pentru anul 2021

a. până la 1 tonă, inclusiv

9

9

b. peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone, inclusiv

36

37

c. peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone, inclusiv

55

57

d. peste 5 tone

68

71

Masa totală maximă autorizată

ANEXA NR. 5
la Hotărârea nr. ____ /______2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ
pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice
- lei/an Felul mijlocului de transport pe apă

Impozitul stabilit
pentru anul 2020

Impozitul
stabilit prin indexare
pentru anul 2021

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

22

23

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

60

62

3. Bărci cu motor

223

231

4. Nave de sport şi agrement

223

231

5. Scutere de apă

223

231

NOTĂ:
Impozitele cuprinse în prezenta anexă se vor plăti la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îsi are domiciliul,
sediul sau punctul de lucru, după caz, conform art. 468 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

ANEXA NR. 6
la Hotărârea nr. ____ /____2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone
I. Autovehicule de transport de marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul stabilit
pentru anul 2020

Impozitul
stabilit prin indexare
pentru anul 2021

Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă admisă
Ax (e) motor (oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalentele recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru axele
motoare

Ax (e) motor (oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

0
142
395
555
555

142
395
555
1257
1257

0
147
410
576
576

147
410
576
1305
1305

142
248
509
661
1019
1019
1019

248
509
661
1019
1583
1583
1583

147
257
528
686
1058
1058
1058

257
528
686
1058
1643
1643
1643

661
670
1046
1661
1661
1661

670
1046
1661
2464
2464
2464

686
695
1086
1724
1724
1724

695
1086
1724
2558
2558
2558

Vehicule cu două axe

I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
5
6
7
III
1
2
3
4
5
6

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone
Vehicule cu trei axe
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai micăde 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone
Vehicule cu patru axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
Masa de cel puţin 32 tone

II. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12
tone
Impozitul stabilit
pentru anul 2020

Impozitul propus pentru anul 2021
conform OUG 79/2017

Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă admisă

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III
1
2
3
IV
1
2

Vehicule cu 2+1 axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone
Vehicule cu 2+2 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone
Vehicule cu 2+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone
Vehicule cu 3+2 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

Vehicule cu sistem de
suspensie pneumatică sau
un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem
de suspensie

Vehicule cu sistem de
suspensie pneumatică
sau un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt sistem de
suspensie

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1408
1408

0
0
0
66
153
357
462
834
834

0
0
66
153
357
462
834
1462
1462

138
321
528
775
936
1537
2133
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239

143
333
548
804
972
1595
2214
2214
2214

333
548
804
972
1595
2214
3362
3362
3362

1698
2363
2363

2363
3211
3211

1763
2453
2453

2453
3333
3333

1500
2083

2083
2881

1557
2162

2162
2990

3
4
V
1
2
3
4

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone
Vehicule cu 3+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

2881
2881

4262
4262

2990
2990

4424
4424

853
1032
1542
1542

1032
1542
2454
2454

885
1071
1601
1601

1071
1601
2547
2547

ANEXA NR. 7
la Hotărârea nr. ____ /______2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa
TAXA
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor în domeniul construcţiilor

- lei 1. Eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism:

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

2. Eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări
3. Eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri,
tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în
spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor
4. Eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze,
termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
5. Avizarea certificatului de urbanism de către comisia de
urbanism şi amenajarea teritoriului , de către primari sau de
structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean
6. Eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

Taxa stabilită pentru anul 2020

Taxa stabilită prin indexare pentru
anul 2021

persoane
fizice
6
7
9
10
14
15 + 0,01 lei/m²
pentru fiecare m2
care depăşeşte
1.000 m²
8 lei pentru fiecare
m2 afectat
8 lei pentru fiecare
m2 de suprafaţă
ocupată de
construcţie

persoane
juridice
6
7
9
10
14
15 + 0,01 lei/m²
pentru fiecare m2
care depăşeşte
1.000 m²
8 lei pentru
fiecare m2 afectat
8 lei pentru
fiecare m2 de
suprafaţă ocupată
de construcţie

persoane
fizice
6
7
9
10
15
16 + 0,01 lei/m²
pentru fiecare m2
care depăşeşte
1.000 m²
8 lei pentru fiecare
m2 afectat
8 lei pentru fiecare
m2 de suprafaţă
ocupată de
construcţie

persoane
juridice
6
7
9
10
15
16 + 0,01 lei/m²
pentru fiecare m2
care depăşeşte
1.000 m²
8 lei pentru fiecare
m2 afectat
8 lei pentru fiecare
m2 de suprafaţă
ocupată de
construcţie

12 lei pentru
fiecare racord

12 lei pentru
fiecare racord

12 lei pentru
fiecare racord

12 lei pentru
fiecare racord

14

15

15

16

8

8

8

8

NOTĂ:
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau prelungirea unei autorizatii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale.

ANEXA NR. 8
la Hotărârea nr. ____ /____2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa
TAXA
taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel, cu excepţia celor din domeniul construcţiilor
- lei Denumirea taxei

Taxa stabilită
pentru anul 2020

Taxa propusă
pentru anul 2021

69

72

17

18

1. Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi
a altor autorizaţii similare
2. Eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare
3. Eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale, pentru fiecare mp sau fracţiune de mp de plan, la scara:
1 : 500
1 : 1.000
1 : 2.000
4.a) Eliberarea Atestatului de producător
b) Eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
5. Taxă autorizare taxi – lei / autovehicul
6. Taxă autorizare înlocuire autovehicul taxi – lei / autovehicul
7. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică – cu cod CAEN clasele 561, 563 şi 932

persoane
fizice
15
21
27

persoane
fizice
15
21
27

persoane
fizice
16
22
28

persoane
juridice
17
23
29

20
20
159
106

21
21
165
110

x

x

a) pt.suprafaţa de până la 500 m², inclusiv:

x

x

restaurant:

x

x

1272
1696
x

1320
1760

≤ 40 locuri pentru consumatori
> 40 locuri pentru consumatori
- pizzerie, fast-food:

x

≤ 24 locuri pentru consumatori
770
742
> 24 locuri pentru consumatori
1100
1060
- unitate tip bufet expres, bar, bodegă, salon de servit coctail-uri, berărie:
x
x
≤ 12 locuri pentru consumatori
1060
1100
> 12 locuri pentru consumatori
1272
1320
- discotecă (unde servirea bauturlori este predominantă)
2120
2201
- alte activităţi recreative şi distractive
1272
1320
- unitate de alimentaţie care serveşte ptr. acasa, baruri care servesc sucuri de fructe
530
550
b) pt. suprafaţa mai mare de 500 m², indiferent de tipul de activitate de alimentaţie
4240
4401
publică desfăşurată
Notă: Pentru unităţile de alimentaţie publică amplasate în localităţile componente ale municipiului Bistriţa – respectiv: Viişoara, Sărata, Unirea, Ghinda,
Sigmir şi Slătiniţa – taxa prevăzută la pct. 7 se reduce cu 20%

ANEXA NR. 9
la Hotărârea nr. ____ /____2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa

TAXA
pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
lei/mp sau fracţiune de mp/an

1. În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică
2. În cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru
reclamă şi publicitate
3. În cazul persoanelor care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza
unui contract sau a unui alt fel de înţelegere cu altă persoană

Taxa stabilită
pentru anul 2020

Taxa propusă
pentru anul 2021

45

47

33

34

3% din valoarea
contractului

3% din valoarea
contractului

NOTĂ:
(1) Modul de organizare, autorizare şi desfăşurare a activităţii de reclamă şi publicitate sunt prevăzute ȋn Regulamentul privind amplasarea
mijloacelor de publicitate pe teritoriul administrativ al municipiului Bistriţa adoptat prin H.C.L. nr. 154/2012.
(2) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la Direcţia Economică Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr.17A, în termen de 30 de zile de la data amplasării panoului, afişajului
sau structurii de afişaj.
(3) Se exceptează de la plată serviciile de reclamă şi publicitate realizate prin mijloace de informare în masă scrisă şi audiovizuale, conform
prevederilor art. 477 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal .

ANEXA NR. 10
la Hotărârea nr. ____ /____2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa

IMPOZITUL PE SPECTACOLE
pentru persoanele care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă

Cotă stabilită
pentru anul
2020

Cotă propusă
pentru anul
2021

1. În cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă,
operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau
internaţională

2%

2%

2. în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la pct. 1

5%

5%

NOTĂ:
1. Impozitului pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit corespunzător tabelului de mai sus la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
2. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi
plata la timp a impozitului.

ANEXA NR. 11
la Hotărârea nr. ____ /____2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa
TAXA
pentru folosirea locurilor publice pentru anul 2021
(pieţe , targuri si Complex de agrement Heidenfeld)

1. PIAŢA DECEBAL
Taxa
stabilită
pentru
anul 2020

Taxa
propusă
pentru
anul 2021

1

3

1. Taxa de utilizare a meselor, platourilor şi tarabelor de către producătorii agricoli particulari - lei/mp/zi
2. Taxa de utilizare a meselor, platourilor şi tarabelor de către agenţii economici autorizaţi (societăţi comerciale,
asociaţii familiale şi persoane fizice independente) - lei/mp/zi
3. Taxa de utilizare a meselor pentru comercializarea florilor de către producătorii particulari - lei/mp/zi
4. Taxa de utilizare a meselor pentru comercializarea florilor de către agenţii economici autorizaţi (societăţi
comerciale, asociaţii familiale şi persoane fizice independente) - lei/mp/zi
5. Taxa de utilizare a meselor în hala de lactate pentru comercializarea laptelui şi a produselor lactate lei/mp/zi
6. Taxa de utilizare a unei boxe metalice pentru desfacerea produselor agroalimentare - lei/mp/zi
7. Taxa de utilizare a unui stand amenajat fără vitrină frigorifică, pentru desfacerea cărnii de către producătorii
particulari (2mp) – lei/zi
8. Taxa de utilizare a unui stand amenajat cu vitrină frigorifică, de către agenţii economici autorizaţi – lei/mp/zi

10,00
13,00

10,00
13,00

10,00
13,00

10,00
13,00

16,00

16,00

4,00
16,00

4,00
16,00

16,00

16,00

9. Taxa de utilizare a bazinului pentru comercializarea peştelui viu - lei/zi
10. Comercializarea păsărilor ca: curcani şi gâşte - lei/buc.
11. Comercializarea păsărilor ca: găini, raţe şi pui mai mari de 1,5 kg - lei/buc.
12. Comercializarea puilor mai mici de 1,5 kg - lei/buc.
13. Comercializarea puilor de o zi - lei/10 buc.
14. Taxa pentru comercializarea mieilor - lei/buc.
15. Taxa pentru închiriere cântare - lei/buc.
16. Taxa pentru închiriere halate - lei/buc.
17. Taxa de inchiriere a platoului cu ocazia manifestarilor culturale si actiuni promotionale - lei/mp/zi
18. Taxa WC*

16,00
3,00
2,00
1,00
2,00
5,00
5,00
2,00
3,00
1.00

16,00
3,00
2,00
1,00
2,00
5,00
5,00
2,00
3,00
1.00

DENUMIREA TAXEI

0

*Notă:
Taxa prevăzută la pct. 18 nu se datorează de către producătorii particulari, agenţii economici autorizaţi (societăţi comerciale, asociaţii familiale şi persoane fizice independente) care îşi desfăsoară activitatea în
piaţă.

2. PIAŢA INDEPENDENŢEI NORD

Taxa
stabilită
pentru
anul 2020

Taxa
propusă
pentru
anul 2021

1
5,00
7,00

5,00
7,00

5,00
8,00

5,00
8,00

10,00

10,00

3,00
2,00
1,00
2,00
5,00
5,00
2,00

3,00
2,00
1,00
2,00
5,00
5,00
2,00

13. Taxă sector vechituri - lei/mp/zi

2,00

2,00

14. Taxa WC*

1.00

1.00

DENUMIREA TAXEI

0
1. Taxa de utilizare a meselor, platourilor şi tarabelor de către producătorii agricoli particulari - lei/mp/zi
2. Taxa de utilizare a meselor, platourilor şi tarabelor de către agenţii economici autorizaţi (societăţi
comerciale, asociaţii familiale şi persoane fizice independente)
- lei/mp/zi
3. Taxa de utilizare a meselor pentru comercializarea florilor de către producătorii particulari - lei/mp/zi
4. Taxa de utilizare a meselor pentru comercializarea florilor de către agenţii economici autorizaţi (societăţi
comerciale, asociaţii familiale şi persoane fizice independente)
- lei/mp/zi
5. Taxa de utilizare a meselor în chioşcul amenajat pentru desfacerea laptelui şi a produselor lactate lei/mp/zi
6. Comercializarea păsărilor ca: curcani şi gâşte - lei/buc.
7. Comercializarea păsărilor ca: găini, raţe şi pui mai mari de 1,5 kg - lei/buc.
8. Comercializarea puilor mai mici de 1,5 kg - lei/buc.
9. Comercializarea puilor de o zi - lei/ 10 buc.
10. Taxa pentru comercializarea mieilor - lei/buc.
11. Taxa pentru închiriere cântare - lei/buc.
12. Taxa pentru închiriere halate - lei/buc.

*Notă:
Taxa prevăzută la pct. 14 nu se datorează de către producătorii particulari, agenţii economici autorizaţi (societăţi comerciale, asociaţii familiale şi persoane fizice independente) care îşi desfăsoară activitatea în
piaţă.

3. PIAŢA CALEA MOLDOVEI

DENUMIREA TAXEI

Taxa
stabilită
pentru
anul 2020

Taxa
propusă
pentru
anul 2021

1
8,00

8,00

265

265

5,00
5,00
1.00

5,00
5,00
1.00

0
1. Taxa de utilizare a meselor şi platourilor de către agenţii economici autorizaţi (societăţi comerciale, asociaţii
familiale şi persoane fizice independente) - lei/mp/zi
2. Taxa de utilizare a terenului pe care sunt amplasate tarabe închise proprietatea agenţilor economici – toneta
de 5 mp-lei/luna
3. Taxa de utilizare a meselor de către producătorii agricoli particulari - lei/mp/zi
4. Taxa pentru închiriere cântare - lei/buc.
5. Taxa WC*

4. PIAŢA EN-GROSS
Taxa
stabilită
pentru
anul 2020
1
4,00

Taxa
propusă
pentru
anul 2021

530

530

3. Taxa pentru comercializarea mieilor - lei/buc.

10,00

10,00

4.Taxa pentru ocuparea unui loc la jgheabul de sacrificat miei lei/zi/macelar

85,00

85,00

5. Taxa WC*

1.00

1.00

DENUMIREA TAXEI
0
1.Pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace de transport, în funcţie de suprafaţa ocupată de
maşină, lei/mp/zi
2.Pentru ocuparea locurilor marcate pe platou de 18mp - lei/ luna

4,00

*Notă:
Taxa prevăzută la pct. 5 nu se datorează de către producătorii particulari, agenţii economici autorizaţi (societăţi comerciale, asociaţii familiale şi persoane fizice independente) care îşi desfăsoară activitatea în
piaţă.

5.Complex de agrement Heidenfeld

DENUMIREA TAXEI
0
1.Taxă de utilizare a terenului de catre agenti economici care comercializeaza produse de alimentatie publica
lei mp/zi
2.Taxa de utilizare a terenului de către producătorii agricoli particulari –lei/mp/zi
3.Taxa de utilizare temporara cu ocazia manifestarilor cultural educative si de divertisment (concerte) lei/zi *
4.Taxa pentru standuri de prezentare si actiuni promotionale lei/mp/zi
5.Taxa de utilizare a spatiilor pentru instruirea si examinarea cursantilor scolilor de soferilei suprafata:800mp;
lei/luna **
6.Taxa WC***

Taxa
stabilită
pentru
anul 2020
1
7,00

Taxa
propusă
pentru
anul 2021

3,00
3180,00
4,00
636,00

3,00
3180,00
4,00
636,00

1.00

1.00

7,00

Lei/mp/zi
Notă:
-

* Pe langa taxa, utilizatorul va plati costurile legate de utilitati, personal de deservire iar la un numar de peste 300 de participanti va asigura WC-uri vidanjabile si va incheia contract
cu firma de salubrizare.
** Pentru instruirea si examinarea cursantilor scolilor de soferi suprafata de 800 mp se poate inchiria in baza unui contract.
*** Taxa prevăzută la pct. 6 nu se datorează de către producătorii particulari, agenţii economici autorizaţi (societăţi comerciale, asociaţii familiale şi persoane fizice independente)
care îşi desfăsoară activitatea în piaţă.

6. Organizari de targuri Pietonal Liviu Rebreanu si Piata Centrala

DENUMIREA TAXEI
0
1.Taxă de utilizare temporara a spatiului de catre mesteri artizani lei mp/zi
2.Taxa de utilizare temporara a spatiului de către producătorii agricoli particulari –lei/mp/zi
3. Taxă de utilizare temporara a spatiului de catre producatori cu produse alimentare traditionale lei mp/zi
4. Taxă de utilizare temporara a spatiului de catre agenti economici care comercializeaza produse de
alimentatie publica lei mp/zi
5.Taxa de utilizare temporara a spatiului de catre operatori economici cu jocuri distractive si de divertisment
lei/mp/zi ( cu ocazia Targului de Craciun)
6. Inchirierea unei casute de 7 mp; lei/zi
7. Inchirierea unei tarabe de 2 mp; lei/zi
8. Inchirierea cortului mare de 600 mp cu amplasament in municipiul Bistrita lei/zi *
9. Inchirierea cortului mare de 600 mp cu amplasament inafara municipiul Bistrita lei/zi

Taxa
stabilită
pentru
anul 2020
1
5,00
5,00
5,00

Taxa
propusă
pentru
anul 2021

10,00

10,00

2,00

2,00

21,00
10,00
1.590
1.060

25,00
12,00
1.670
1.120

* Nota: Taxa pentru cort se calculeaza numai pentru zilele in care este utilizat -fara transport si montaj.

6,00
6,00
6,00

ANEXA NR. 11a
la Hotărârea nr. ______________ 2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa
TAXA
pentru ocuparea temporară a unor suprafeţe de teren, proprietate publică a municipiului Bistriţa
de către persoanele fizice şi juridice
Taxa stabilită pentru
Denumirea taxei
anul 2020
1. Taxa pentru vânzări produse de natura mărfurilor (flori, mărțișoare, înghețată la dozator, produse
comercializate din rulote, etc.) - LEI/mp/zi
2. Taxa pentru panouri mobile pentru promovare activități de alimentație publică, precum şi standuri
pentru expunere presă, cu suprafaţa de afișaj de maxim 1 mp – LEI/mp afișaj/zi
3. Taxa pentru panouri mobile şi afişe tractate de mijloace de transport – LEI/mp afișaj/zi
4. Taxa pentru încheiere contracte – LEI/contracte
5. Taxa pentru standuri/corturi de prezentare/afişe/bannere pentru acţiuni promoţionale, civice și/sau
electorale, etc.– LEI/mp/zi
6. Taxa pentru depozitarea diverselor materiale de construcţii – LEI/mp/zi
7. Taxă pentru ocuparea domeniului public cu schele pentru construcţii – LEI/mp/zi
8. Taxă pentru amenajarea şi organizarea de şantier pentru construcţii - LEI/mp/zi
9. Taxa utilizare temporară a suprafeţelor de teren din domeniul public, situate în incinta Ştrandului
Municipal „Codrişor” - LEI/mp/zi
10. Taxa utilizare temporară a suprafeţelor de teren din domeniul public cu ocazia manifestărilor
prilejuite de „Târgul Mare al Bistriţei” – LEI/mp/zi
11. Taxa utilizare temporară a suprafeţelor de teren din domeniul public cu ocazia manifestărilor
cultural-educative şi de divertisment (parcuri de distracţii, circuri, etc.) – LEI/mp/zi
12. Taxa pentru utilizarea grupurilor sanitare - LEI/persoană
13. Taxă utilizare a locurilor de aşteptare, taximetrişti autorizaţi - LEI/an/autovehicul
14. Taxă pentru activităţile desfăşurate de Organizaţiile non profit, sănătate, cultură, sport, educaţie şi
instituţiile de învăţământ preuniversitare - LEI/mp/zi
15. Taxa pentru amplasarea mijloacelor de publicitate care nu necesită fundaţii, utilizate în cadrul
unor campanii publicitare şi/sau activităţi de promovare pe termen scurt de maxim 30 de zile

Taxa propusă
pentru anul
2021

8

8

1,5

1,5

1
5

1
5

5

5

5
5
3

5
5
3

10

10

5
1

5
1

1
212
0,5

1
220
0,5

-

100

NOTĂ:

1. Taxele locale prevăzute în tabelul de mai sus se plătesc anticipat ocupării suprafeţelor din domeniul public al municipiului Bistriţa.
2. Ulterior achitării taxei, se eliberează autorizaţie tip de folosire temporară a domeniului public.
3. Pentru calcularea taxei prevăzute la punctul 1 se va ţine cont de proiecţia la sol a bunului care va fi amplasat într-o locaţie stabilită pe domeniul public
al municipiului Bistriţa, iar suprafața va fi de minim 2 mp.

4. Utilizarea grupurilor sanitare se face în baza unor bilete valorice eliberate ulterior achitării taxei prevăzute la punctul 12.
5. Taxa prevăzută la punctul 7 nu se aplică lucrărilor efectuate la clădirile considerate monumente istorice, pe o perioadă de până la 30 de zile.
6. Pentru activităţile desfăşurate de Organizaţiile non profit, de utilitate publică, nu se percep taxele prevăzute în prezenta anexa.

ANEXA NR. 11b
la Hotărârea nr. _______________/2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa
TAXĂ
pentru ocuparea temporară a unor suprafeţe de teren, proprietate publică a municipiului Bistriţa, pentru amplasarea de terase, construcţii provizorii cu
diferite destinaţii, precum și pentru amplasarea unor mijloace de publicitate

Nr.
crt.

Denumirea taxei

U/M

Taxă pentru amplasare de terase pe pietonalul Liviu
Rebreanu
Taxă pentru amplasare de terase în centrul istoric al
municipiului Bistriţa, în alte zone decât pietonalul Liviu
Rebreanu
Taxă pentru amplasare de terase pe domeniul public,
altele decât cele prevăzute la pct.1 şi 2

lei/mp/lună

4

Taxă pentru pentru amplasarea de construcţii provizorii
în care se desfăşoară activitate comercială

lei/mp/lună

5

Taxă pentru pentru amplasarea de construcţii provizorii
cu alte scopuri decât cele de la pct.4 (ex. dulapuri
telefonice, staţii măsurare gaz, etc…)

lei/mp/an

1
2

3

Taxa
stabilită
pentru anul
2020

Taxa
propusă
pentru anul
2021

OBSERVAŢII

25

13

20

10

- pe toată perioada anului când
se desfăşoară activitate
- pe toată perioada anului când
se desfăşoară activitate

15

8

- pe toată perioada anului când
se desfăşoară activitate

25

25

- pe toată perioada anului când
se desfăşoară activitate

130

130

lei/mp/lună
lei/mp/lună

6

Taxă pentru amplasarea unor mijloace de publicitate,
respectiv proiecte publicitare speciale, structuri de
publicitate autoportante

lei/mp
suprafaţă
panou/lună

30

30

7

Taxă pentru amplasarea unor panouri prin care
persoanele juridice își identifică sediul, punctul de lucru
sau activitatea și indicatoare direcționale (exclusă
reclama în nume propriu)

lei/mp
suprafaţă
panou/lună

30

15

NOTĂ:
1. Taxele locale prevăzute în tabelul de mai sus se plătesc anticipat ocupării și eliberării autorizațiilor tip de folosire temporară a domeniului
public, în conformitate cu prevederile hotărârilor de consiliu local aplicabile.
2. Prin construcţii provizorii se înţeleg toate categoriile de construcţii amplasate pe terenuri proprietate publică şi care sunt autorizate conform
legii (tonete, miniparcuri de distracţie pentru copii, chioşcuri pentru comercializarea de produse de sezon, căsuţe, containere pentru colectare deşeuri,
dulapuri telefonice, etc.).
3. În perioada când în construcţiile provizorii prevăzute la punctul 4 nu se desfăşoară activitate, acestea vor fi ridicate de pe domeniul public al
municipiului Bistriţa.
4. Pentru terenurile pe care se amplasează panouri prin care o persoană juridică își identifică activitatea, precum și indicatoare direcționale,
autorizațiile tip de folosire temporară a domeniului public se emit semestrial sau anual, suprafața de teren utilizată fiind de 1 mp.
oooOOOooo

ANEXA NR. 11c
la Hotărârea nr. ____ /____2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa

TAXA
anuală pentru folosirea domeniului public din municipiul Bistriţa pentru amenajarea de scări şi alei de acces
la parterul şi subsolul clădirilor unde funcţionează sedii de firme, birouri, cabinete medicale, notariate,
firme de consultanţă, spaţii comerciale, garaje etc. pentru anul 2021

- lei/mp/an Denumirea taxei

Taxa anuală pentru folosirea domeniului public din municipiul Bistriţa pentru
amenajarea de scări şi alei de acces la parterul şi subsolul clădirilor unde
funcţionează sedii de firme, birouri, cabinete medicale, notariate, firme de
consultanţă, spaţii comerciale, garaje etc.

Taxa stabilită
pentru anul 2020

Taxa stabilita prin
indexare pentru
anul 2021

111

115

ANEXA NR.12
la Hotărârea nr. _____ / ____2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa

TAXA
pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă pentru anul 2021

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale
administrativă

Taxa stabilită pentru
anul 2020

- lei Taxa stabilită prin
indexare pentru anul 2021

600

623

ANEXA NR. 13
la Hotărârea nr. ____ /____2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa

Procedura de acordare a facilitatilor fiscale aprobate de către Consiliul local al
municipiului Bistrita pentru anul 2021
1. Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe clădirile care, potrivit legii,
sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale,
altele decât cele prevăzute la art. 456 alin.(1) lit. x din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice
1.1. Pentru a beneficia de scutire proprietarii cladirilorvor depune o cerere la organul fiscal,
insotita de urmatoarele documente justificative prezentate in fotocopie si certificate de
conformitate cu originalul:
a) Copie documente de identitate alesolicitantului si ale sotului/sotiei;
b) Documente de proprietate ale cladirii;
c) Document justificativ din care sa reiasa clasarea cladirii ca monument istoric, de
arhitectura sau arheologic, muzeu sau casa memoriala;
1.1. Scutirea nu se aplica pentru spatiile/incaperile/suprafetele folosite pentru activitati
economice sau agrement.
2. Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe cladirile si terenurile
utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi
sociale ca furnizori de servicii sociale
2.1. Organizatiile neguvernamentale si intreprinderile sociale care detin in proprietate sau
utilizeaza cladiri/terenuri pentru furnizarea de servicii sociale beneficiaza de scutire la plata
impozitului/taxei pe cladiri/teren.
2.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren trebuie indeplinite
urmatoarele conditii:
a) organizaţiile neguvernamentale si intreprinderile sociale isi desfasoara activitatea in conditiile
O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr.
292/2011- Legea asistenţei sociale:
b) cladirea sa fie in proprietatea sau in utilizarea organizatiei neguvernamentale sau intreprinderii
sociale
c) organizatiile neguvernamentale sau intreprinderile sociale sa fie acreditate ca furnizor de
servicii sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul
serviciilor sociale, cu modificările ulterioare;
d) in cladirea pentru care se solicita scutirea sa se desfasoare exclusiv serviciile sociale pentru
care organizatia guvernamentala sau intreprinderea sociala a fost acreditata
2.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe cladiri/teren se acorda pe baza de cerere depusa la
organul fiscal, insotita de urmatoarele documente in fotocopie si certificate pentru conformitate cu
originalul:
a) actul de infiintare al organizatiei neguvernamentale sau intreprinderii sociale;
b) statutul organizatiei neguvernamentale sau intreprinderii sociale;
c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizatiei neguvernamentale sau
intreprinderii sociale;
2.4. Scutirea de impozit/taxa nu se aplica pentru spatiile/incaperile/suprafetele folosite pentru
activitati economice sau agrement.
3. Procedura de acordare a reducerilor cu 50 % a impozitului/taxei datorate pentru
cladirile/terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop
lucrativ
3.1. Organizatiile nonprofit care detin in proprietate sau utilizeaza cladirile exclusiv pentru
activitati fara scop lucrativ beneficiaza de reducere cu 50 % a impozitului/taxei datorate pentru aceste
cladiri/terenuri;
3.2. Pentru a beneficia de aceasta reducere trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
a) cladirea/terenul sa fie in proprietatea sau in utilizarea organizatiei nonprofit;
b) organizatia nonprofit trebuie sa depuna dovada desfasurarii obiectului de activitate in
cladirea pentru care se solicita scutirea;
c) cladirile si terenul sa fie folosite exclusiv pentru activitati fara scop lucrativ;

3.3. Reducerea se acorda pe baza de cerere depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele
documente in fotocopie si certificate pentru conformitate cu originalul:
a) actul de infiintare al organizatiei;
b) statutul organizatiei;
c) declaratie privind utilizarea exclusiva a cladirii/terenului pentru care se solicita reducerea
pentru activitati fara scop lucrativ;
d) documente din care rezulta functionarea efectiva a organizatiei nonprofit, cum ar fi: raport de
activitate al organizatiei, darea de seama a presedintelui/administratorului/comitetului director catrea
adunarea generala a asociatiilor (daca din acest document reiese activitatea desfasurata), acord de
functionare pentru spatiul respectiv, alte documente ;
e) actul de proprietate sau actul in baza caruia organizatia utilizeaza cladirea/terenul;
4. Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe cladirea folosita ca
domiciliu, terenul aferent si/sau alte cladiri, terenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevazute la art. 3, alin. (1), lit. b) si art.4, alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare
4.1. Persoanele care au calitatea de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989Luptator Ranit, Luptator Retinut, Luptator cu Rol Determinant si Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite
si detin in proprietate cladiri/terenuri beneficiaza de scutire la plata impozitului pe cladiri/teren.
4.2. Scutirea se aplica integral pentru bunurile proprii si cele detinute in comun cu sotul sau sotia.
4.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarii cladirilor/terenurilor vor depune o cerere la organul
fiscal, insotita de urmatoarele documente justificative prezentate in fotocopie si certificate de conformitate
cu originalul:
a) Copie documente de identitate ale solicitantului si ale sotului/sotiei;
b) Documente de proprietate ale cladirilor/terenurilor;
c) Certificat de revolutionar;
5. Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe cladirea nouă cu destinaţie
de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite,
în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru
realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
5.1. Persoanele fizice, titulare ale contractelor de construire a locuinţelor noi realizate în condiţiile
art. 7-9 din Legea locuinţei nr. 114/1996 sau persoanele fizice deţinătoare de contracte, precontracte sau
repartiţii care au încheiat cu autorităţile locale contracte de împrumut sau de vânzare cu plata în rate în
condiţiile art. 4-7 din O.G. nr. 19/1994,beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri.
5.2. Pentru a beneficia de scutire proprietarii cladirilor menţionate la punctul 5.1. vor depune o
cerere la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente justificative prezentate in fotocopie si
certificate de conformitate cu originalul:
a) Copie documente de identitate ale solicitantului si ale sotului/sotiei;
b) Documente de proprietate ale cladirilor din care să reiasă ca au fost dobândite în condiţiile
Legii locuinţei nr. 114/1996 sau a O.G. nr. 19/1994;
c) Orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii;
6. Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe cladirile şi terenul aferent
clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes
public.
6.1. Proprietarii clădirilor/terenului aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie
1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutire de la plata impozitului
pe clădiri/teren pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public a
clădirii/terenului.
6.2. Pentru a beneficia de scutire proprietarii cladirilor/terenurilor menţionate la punctul 6.1. vor
depune o cerere la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente justificative prezentate in fotocopie
si certificate de conformitate cu originalul:
a) Copie documente de identitate ale solicitantului si ale sotului/sotiei sau documente de
constituire;
b) Documente de proprietate ale clădirilor/terenurilor din care să reiasă ca au fost dobândite în
condiţiile Legii nr. 10/2001;
c) Documente din care rezultă menţinerea afectaţiunii de interes public;

d) Orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii;
7. Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe clădirile folosite pentru
desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive
7.1. Proprietarii/utilizatorii imobilelor folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv
clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive, beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pe
cladiri.
7.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri trebuie îndeplinite
următoarele condiţii:
a) proprietarii/utilizatorii imobilelor folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive deţin un
Certificat de identitate sportivă potrivit prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu
modificarile si completarile ulterioare, respectiv sunt înregistraţi în Registrul sportiv;
b) în cazul bazelor sportive, acestea sunt înregistrate în Registrul bazelor sportive;
c) clădirea sa fie în proprietatea sau în utilizarea structurii sportive/bazei sportive;
d) în cazul în care doar o parte din imobil este utilizat pentru activităţile sportive desfăşurate de
către structura sportivă, beneficiază de scutirea impozitului/taxei pe clădiri doar partea din imobil care
este utilizată de către structura sportivă;
7.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda pe baza de cerere depusa la organul
fiscal, insotita de urmatoarele documente in fotocopie si certificate pentru conformitate cu originalul:
a) actul de infiintare al structurii sportive;
b) certificatul de identitate sportivă sau dovada înregistrării în Registrul bazelor sportive ;
c) actul de proprietate sau actul in baza caruia structura/baza sportivă utilizează cladirea;
d) orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii;
8. Procedura de acordare a scutirilor si reducerilor de la plata taxelor de autorizare pentru
lucrarile realizate la cladirile monument istoric sau cele din zona de protectie a monumentelor
istorice
8.1. Pentru a beneficia de scutire/reducere proprietarii cladirilor monumente istorice, respectiv
cladirilor din zona de protecţie a monumentelor istorice vor depune o cerere la structura de specialitate
din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, respectiv Serviciul urbanism, insotita de urmatoarele documente
justificative prezentate in fotocopie si certificate de conformitate cu originalul:
a) Copie documente de identitate ale solicitantului si ale sotului/sotiei;
b) Documente de proprietate ale cladirii;
c) Document justificativ din care sa reiasa clasarea cladirii ca monument istoric, respectiv cladire
din zona de protecţie a monumentelor istorice
d) Orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii;

ANEXA NR.14
la Hotărârea nr. ____ /____2020
a Consiliului local al municipiului Bistriţa
Lista actelor normative/hotărârilor consiliului local, prin care sunt instituite/stabilite impozite şi taxe
locale, pe o perioadă de cinci ani anteriori anului fiscal 2021
1. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a
impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale;
5. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 154/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru
amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul administrativ al municipiului Bistriţa;
7. Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 136/2013 privind aprobarea documentaţiei de
urbanism „Actualizare plan urbanistic general al municipiului Bistriţa şi Regulamentul Local de Urbanism”
8. Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 144/2014 privind încadrarea pe zone de fiscalitate a
teritoriului administrativ al municipiului Bistriţa;
9. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.172/2015 privind stabilirea taxelor speciale, datorate
de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2016;
10. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.190/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2016;
11. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 201/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2017;
12. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 202/2016 privind stabilirea taxelor speciale,
datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2017;
13. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 151/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2018;
14. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.152/2017 privind stabilirea taxelor speciale,
datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2018;
15. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 59/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2019;
16. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 60/2018 privind stabilirea taxelor speciale, datorate
de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2019;
17. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 73/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2020;
18. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.74/2019 privind stabilirea taxelor speciale, datorate
de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2020;
19. Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.148/01.09.2016 a privind aprobarea instituirii taxei
speciale de salubrizare şi aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de
salubrizare în municipiul Bistriţa, pentru persoanele fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
20. Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 219/23.12.2019 privind aprobarea Regulamentului
de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Bistrița și instituirea taxei speciale de
salubrizare pentru anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA
Direcţia Economică
Nr. 81.388/06.11.2020

RAPORT
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din
municipiul Bistriţa în anul 2021
Având în vedere Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, şi în conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde
Cartei europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de
România prin Legea 199/1997, stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale intră în
competenţa Consiliului local conform prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin.
(4), lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
În materie fiscală, dispoziţiile Codului Fiscal prevalează asupra oricăror prevederi din
alte acte normative, el precizând foarte explicit impozitele şi 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, Ordonanța de urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare)
Resursele financiare, din punct de vedere fiscal care constituie venituri proprii ale
bugetelor locale sunt următoarele:
A. impozitele şi taxele locale, instituite prin titlul IX din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal, respectiv:
a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;
b) impozitul pe teren şi taxa pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxele speciale;
h) alte taxe locale;
B. Amenzile aferente impozitelor şi taxelor locale precum şi majorările pentru plata cu
întârziere a impozitelor şi taxelor locale
C. taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege;
Ȋn baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul local are competenţa ȋn:
- stabilirea impozitelor şi taxelor locale, când acestea se determină pe bază de cotă
procentuală, prin lege fiind stabilite limitele minime şi maxime;
- stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale prevăzute ȋn sumă fixă;
- stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10 %, pentru plata cu anticipaţie a
impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de transport, conform prevederilor art. 462, alin. (2), art.
467, alin. (2) şi art. 472, alin. (2);
- majorarea impozitelor şi taxelor locale conform art. 489 din Codul fiscal, prin
stabilirea unor cote adiţionale în funcţie de criterii economice, sociale, geografice, precum şi de
necesităţile bugetare locale, care nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în
Titlul IX din Codul Fiscal;
- aprobarea procedurii de acordare a facilităţilor fiscale.
De asemenea, potrivit art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal:
„(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită
sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se
indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata

inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului
Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi
se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine
Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare
înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau
oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei
anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către
compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime
prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1)”.
Având în vedere aceste aspecte legislative, executivul propune, pentru anul 2021,
indexarea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice cu rata inflaţiei.
Pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2021 s-a utilizat rata inflaţiei de
3,8 % comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
Totodată, având ȋn vedere necesitatea adoptării unor măsuri de sprijin pentru
contribuabilii persoane juridice a căror activitate a fost restricţionată de criza sanitară, astfel
ȋncât aceştia să depăşească starea de dificultate financiară generată de efectele pandemiei
coronavirului SARS-CoV-2, prin proiectul de hotărâre se propun următoarele modificări:
- reducerea de la 1,3% la 1,25% a cotei de impozitare ȋn cazul stabilirii impozitului pe
clădiri cu destinaţie nerezidenţială, proprietatea persoanelor juridice;
- stabilirea cuantumului taxei pentru ocuparea temporară a unor suprafeţe de teren,
proprietate publică a municipiului Bistriţa, pentru amplasarea de terase la un nivel cu 50% mai
mic faţă de taxa stabilită pentru anul 2020 (anexa nr. 11b);
Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2021, executivul propune
acordarea următoarelor facilităţi fiscale:
- acordarea unei bonificaţii de 10% (în Lege – până la 10%) pentru plata cu anticipaţie a
impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate
pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal;
- anularea creanţelor fiscale restante şi a accesoriilor aferente acestora aflate în sold la
data de 31 decembrie 2020 mai mici de 5 lei conform prevederilor art. 266 alin. (6) şi (7) din
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- reducerea cu 50 % a impozitului/taxei datorate pentru clădirile şi terenurile utilizate de
organizaţiile nonprofit folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ;
- scutirea impozitului/taxei pentru:
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau
arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin.(1) lit. x din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru
activităţi economice;
b) clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
c) clădirile folosite ca domiciliu, terenul aferent şi/sau alte clădiri, terenuri aflate în
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din
Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
d) clădirile noi cu destinaţie de locuinţă, realizate în condiţiile Legii locuinţei nr.
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirile cu destinaţie
de locuinţă, realizate pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994
privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările
ulterioare;
e) clădirile/terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru
care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

f) clădirile folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care
asigură funcţionarea bazelor sportive.
- scutirea taxelor de autorizare pentru lucrări de întreţinere, reparare, conservare,
consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice, datorate de proprietarii
persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie,in
condiţiile ȋn care proprietarul utilizează bunul imobil numai pentru activitati necomerciale sau, in
mod direct, numai pentru locuit;
- reducerea cu 50 % a taxelor de autorizare pentru lucrarile 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;
În concluzie, impactul în urma stabilirii impozitelor şi taxelor locale aferente anului
2021 asupra bugetului este de aproximativ 100.000 lei, rezultat din:
- aplicarea indexării impozitelor şi taxelor locale cu rata inflaţiei (valoarea totală
estimată a se încasa din impozite şi taxe locale pentru anul 2021 fiind cu aproximativ 850.000
lei mai mare faţă de anul 2020)
- modificarea cotelor de impozitare în cazul impozitului pe clădiri nerezidenţiale,
proprietatea persoanelor juridice şi reducerea cuantumului taxei pentru ocuparea temporară a
unor suprafeţe de teren, proprietate publică a municipiului Bistriţa, pentru amplasarea de terase
(valoarea totală estimată a se încasa din impozite şi taxe locale pentru anul 2021 fiind cu
aproximativ 750.000 lei mai mică faţă de anul 2020).
DIRECTOR EX.
SCURTU NICOLAE

I.E./2ex.

DIRECTOR EX. ADJ.,
CISMAŞ ADRIAN OVIDIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA
DIRECŢIA ECONOMICĂ
NR. 81.388/06.11.2020

Se aprobă
Iniţiator,
Ioan Turc

STUDIU DE IMPACT

Proiect de Hotărâre
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din
municipiul Bistriţa în anul 2021
Secţiunea 1
Motivul emiterii actului normativ
Având în vedere Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a
autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea
199/1997, stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale intră în competenţa Consiliului local
conform prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. c) din Ordonanța de
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
La stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, în municipiul Bistriţa, s-a avut in
vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare. Ȋn algoritmul de calcul al impozitelor şi taxelor locale anumite valori au fost stabilite
ȋnsăşi prin Titlul IX din Codul Fiscal, iar altele au fost determinate ȋn anumite cote procentuale,
lăsându-le la latitudinea Consiliilor locale stabilirea ȋntre limitele prevăzute de lege.
Conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal:
„(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în
lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual,
până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal
anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se
aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului
General al Municipiului Bucureşti.
(3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte
de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe
locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în
lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de
resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod,
indexate potrivit prevederilor alin. (1)”.
Având în vedere cele de mai sus, se impune realizarea indexării conform art. 491 din Legea
nr. 227/2015 privind Cosul Fiscal şi adoptarea unui act normativ privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2021, conform sumelor indexate.
Pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2021 s-a utilizat rata inflaţiei
de 3,8 % comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
Conform art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal:
„(1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii
executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în
funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare
locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c).
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(2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile
maxime stabilite în prezentul titlu.
(3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a
administraţiei publice locale”.
Aprobarea acestui proiect de act normativ este determinată de necesitatea stabilirii şi
colectării impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 la nivelul Municipiului Bistriţa, în vederea
asigurării resurselor necesare continuării finanţării proiectelor în derulare, pentru asigurarea
serviciilor finanţate din bugetul local.
Secţiunea a 2- a
Impactul economico - social al proiectului de act normativ
Beneficiarul acestui act normativ este comunitatea locală.
Pe măsura colectării resurselor bugetare din impozite şi taxe locale, se va asigura realizarea
serviciilor de întreţinere drumuri, salubrizare, iluminat public stradal, întreţinere şi funcţionare în
condiţii normale a unităţilor de învăţământ, e.t.c., precum şi realizarea unor proiecte de investiţii de
interes pentru locuitorii municipiului Bistriţa, avându-se în vedere proiectele sociale, culturale şi
sportive.
Secţiunea a 3-a
Impactul financiar asupra bugetului local
În concluzie, impactul în urma stabilirii impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2021
asupra bugetului este de aproximativ 100.000 lei, rezultat din:
- aplicarea indexării impozitelor şi taxelor locale cu rata inflaţiei de 3,8 % comunicată pe
site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării
şi Administraţiei (valoarea totală estimată a se încasa din impozite şi taxe locale pentru anul 2021
fiind cu aproximativ 850.000 lei mai mare faţă de anul 2020)
- modificarea cotelor de impozitare în cazul impozitului pe clădiri nerezidenţiale,
proprietatea persoanelor juridice şi reducerea cuantumului taxei pentru ocuparea temporară a unor
suprafeţe de teren, proprietate publică a municipiului Bistriţa, pentru amplasarea de terase
(valoarea totală estimată a se încasa din impozite şi taxe locale pentru anul 2021 fiind cu
aproximativ 750.000 lei mai mică faţă de anul 2020).
Secţiunea a 4-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
Proiectul de act normativ propus priveşte necesitatea asigurării continuării finanţării serviciilor
publice aflate în sarcina primăriei 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 pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa www.primăriabistriţa.ro,
publicare anunţ – mass-media locală, afişare la sediul Primăriei Municipiului Bistriţa, str.
Gheorghe Şincai nr. 2 şi al Direcţiei Economice, str. Alexandru Odobescu, nr. 17A;
➢ Transmiterea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor se poate face:
- Prin email pe adresa: primaria@primariabistrita.ro
- Prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Bistriţa, str. P-ţa Centrală, nr. 6
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-

Prin depunerea la Centrul de relaţii cu publicul - Primăria municipiului Bistriţa, str.
Gheorghe Şincai nr. 2

Secţiunea a 7-a
Măsuri de implementare
După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis: Direcţiei Economice, serviciilor şi
compartimentelor interesate din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa spre luare la cunoştinţă şi
punere în aplicare.
Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat prezentul Proiect de hotărâre
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale din municipiul Bistriţa în anul 2021.
Prezentul Studiu de impact s-a întocmit în conformitate prevederile Legii 281/2013 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, publicată în MO nr.679/05.11.2013.
Director executiv adj,
Cismaş Adrian Ovidiu
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