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PROCES-VERBAL 

încheiat cu ocazia afisării Proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor 
speciale 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, am 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 taxelor speciale datorate de persoanele fizice 
şi juridice din municipiul Bistriţa, în anul 2021. 
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DIRECTIA ECONOMICĂ  

Bistriţa, Str. Alexandru Odobescu Nr.17A, Bistriţa-Năsăud 

Nr.  81.537/09.11.2020 

 

 

ANUNŢ 
cu privire la Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale 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 taxelor speciale 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 taxelor 

speciale 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 

http://www.primariabistrita.ro/


PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA 

CABINET PRIMAR 

Nr. 81.387/06.11.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale datorate de 

persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2021 
 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- art.129, alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Luând ȋn considerare: 

- posibilitatea autorităţilor locale de a stabili politica fiscală locală ţinând cont de 

propriile necesităţi, 

- necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2021 

în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale; 

- propunerile formulate de către direcţiile din cadrul Primăriei municipiului 

Bistriţa; 

- nevoia de a menţine cheltuielile curente de întreţinere şi funcţionare a serviciilor 

publice locale, 

 În temeiul  art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, având 

în 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,  precum şi cele menţioate la art. 129, alin. (2), lit. d) privind 

gestionarea serviciilor de interes local,   

supun spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor 

speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2021, în forma 

prezentată. 

PRIMAR, 

         Ioan TURC 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                           PROIECT 
      MUNICIPIUL BISTRIŢA 
          CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind stabilirea taxelor speciale, 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. 81.387/06.11.2020 al Primarului municipiului 

Bistriţa; 
Raportul nr. 81.389/06.11.2020 al Direcţiei Economice; 
Avizul _______ nr. ______ / ______ al Comisiei economice; 
Avizul ______ nr. ______ / ______  al Comisiei juridice şi administraţie 

publică locală; 
Anunţul nr.81.537/09.11.2020 privind aducerea la cunoștință publică a 

proiectului de hotărâre; 
Procesul-verbal de afişare nr.81.539/09.11.2020; 
În conformitate cu: 
prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările si completările ulterioare; 
prevederile art. 30 din Legea nr.  273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările ulterioare; 
prevederile Hotărârii nr. 219/23.12.2019 a Consiliului local al 

municipiului Bistrița 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; 

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)-c),  alin.(4), lit. c), alin.(7), 
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. - Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru eliberarea şi 
utilizarea autorizaţiilor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din 
municipiul Bistriţa şi este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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 ART.2. – Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru atribuire în 
folosinţă a locurilor de înhumare în cimitirul municipiului Bistriţa şi este 
prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART.3. – Se stabileşte cuantumul taxei speciale de întreţinere a 
cimitirului municipal si este prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

ART.4. – Se stabileşte cuantumul taxei speciale de intrare la ştrandul 
“Codrişor” si este prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

ART.5. – Se stabileşte cuantumul taxei speciale de utilizare a capelei 
mortuare din municipiul Bistriţa şi este prevăzut în anexa nr. 5 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.6. – Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru înregistrarea 
vehiculelor din categoria mopede, maşini şi utilaje autopropulsate utilizate în 
lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoare care nu se supun 
înmatriculării, precum şi cele pentru care nu există obligativitatea 
înmatriculării ale căror proprietari, persoane fizice sau juridice, au domiciliul, 
sediul sau reşedinţa în municipiul Bistriţa şi este prevăzut în anexa nr. 6 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.7. – Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru întocmirea, 
elaborarea şi eliberarea de documente cartografice analogice şi digitale din 
lucrarea „Sistem informaţional specific domeniului imobiliar edilitar şi de 
constituire a băncilor de date urbane,  municipiul Bistriţa” şi este prevăzut în 
anexa nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.8. – Se stabileşte cuantumul taxei speciale de acces pentru 
telescaun în Complexul Sportiv Polivalent Wonderland din municipiul Bistriţa, 

localitatea componentă Unirea şi este prevăzut în anexa nr. 8 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.9. – Se stabileşte cuantumul taxei speciale de acces în Complexul 
Sportiv Polivalent Wonderland şi Aventura Park din municipiul Bistriţa, localitatea 

componentă Unirea în extrasezon şi este prevăzut în anexa nr. 8a care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.10. – Se stabileşte cuantumul taxei speciale de acces pentru schi-lift 
în Complexul Sportiv Polivalent Wonderland din municipiul Bistriţa, localitatea 

componentă Unirea şi este prevăzut în anexa nr. 9 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

ART.11. - Se aprobă instituirea şi cuantumul taxei speciale pentru 
eliberarea extraselor din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente 
situate in extravilanul UAT municipiului Bistriţa pentru perioada 2019-2029, 
conform anexei nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.12. - Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru eliberarea 
notei de constatare pentru înscrierea în cartea funciară a imobilelor din fondul 
vechi în sumă de 30 lei. 
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ART.13. – Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru eliberarea în 
regim de urgenţă a certificatului de atestare fiscală în sumă de 10 lei / buc. 
pentru persoane fizice şi 30 lei / buc. pentru persoane juridice. 

ART.14. – (1) Se instituie şi se stabileşte cuantumul taxei speciale 
pentru soluționarea ȋn regim de urgenţă a declarațiilor fiscale privind 
dobândirea sau înstrăinarea mijloacelor de transport, ȋn sumă de 100 
lei/declaraţie. 

(2) Înregistrarea se face în aceeași zi cu solicitarea. În cazul în care 
documentația depusă este incompletă, termenul se suspendă până la 
completarea cu documentele solicitate. 

ART.15. – Se stabileşte cuantumul taxei speciale pentru eliberarea în 
regim de urgenţă a certificatului de urbanism în sumă de 200 lei. 

ART.16. (1) Se stabileşte cuantumul taxei speciale de salubrizare, 
instituite prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 
219/23.12.2019, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

a) Taxă utilizatori casnici  - persoane fizice: 6,6 lei/pers/luna; 
b) Taxă utilizatori casnici – persoane juridice (operatori economici, 

instituţii publice, asociaţii non-profit altele decât asociaţiile de 
proprietari/locatari, etc), profesii liberale (cabinete de avocatură, birouri de 
expertiză, birouri notariale, birourile executorilor judecătorești, cabinete 
medicale, etc.): 11,5 lei/pers/luna; 

c) Taxă utilizatori non-casnici: 474 lei/tonă; 
(2) Stabilirea şi administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul 

Bistrița pentru anul 2021  se va realiza conform Regulamentul de instituire şi 
administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Bistrița - anexa la 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 219/23.12.2019, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

ART. 17. - Se stabileşte taxă specială pentru identificarea şi eliberarea 
de copii ale documentelor create şi gestionate de Primăria municipiului 
Bistriţa, după cum urmează: 

a) Identificarea documentelor solicitate, eliberate iniţial, în original, 
solicitanţilor în calitate de persoană indreptăţită  – 45 lei; 

b) Copie simplă alb/negru a documentelor create şi gestionate de 
Primăria municipiului Bistriţa la valoarea de 1 leu / pagină A4, 2 lei / pagina 
A3, 3 lei / pagina A2, 4 lei / pagina A1 şi 5 lei pagina A0 ; 

c) Copie simplă color a documentelor create şi gestionate de Primăria 
municipiului Bistriţa la valoarea de 1,5 lei / pagină A4, 2,5 lei / pagina A3, 3,5 
lei / pagina A2, 4,5 lei / pagina A1 şi 5,5 lei pagina A0 ; 

d) Copii conform cu înscrisul aflat în păstrarea noastră după 
documentele create şi gestionate de Primăria municipiului Bistriţa – 1 leu / 
pagină pe care s-a aplicat ştampila „Conform cu înscrisul aflat în păstrarea 
noastră”. 

ART.18. – Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 
ianuarie 2021.  
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ART.19.–Primarul municipiului Bistriţa, prin direcţiile şi compartimentele 
de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

ART.20. - 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.22. – Secretarul General al municipiului Bistriţa, prin 
Compartimentul Pregătire Documente, Contencios, va comunica prezenta 
hotărâre, prin mijloace electronice: 

- Direcţiei Economice; 

- Direcţiei Administraţie Publică, Juridic; 

- Direcţiei Servicii Publice Bistriţa; 

- Direcţiei Educaţie, Turism; 

- Arhitectului Şef; 

- Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa - Serviciul Control; 

- Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al 

municipiului Bistriţa - Serviciul stare civilă; 

- Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al 

municipiului Bistriţa - Serviciul evidenţa persoanelor; 

- Primarului municipiului Bistriţa; 

- Instituţiei Prefectului - judeţului Bistriţa-Năsăud. 

 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE INIŢIAT DE                    AVIZ DE LEGALITATE  
  PRIMAR,                                              SECRETAR GENERAL, 

      IOAN TURC 
             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  
 

 
TAXA SPECIALĂ 

 
pentru eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din municipiul Bistriţa,  în anul 2021, 

conform HCL nr.61/26.06.2014  privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de liberă trecere pentru 
circulaţia pe străzile din municipiul Bistriţa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   1. PROGRAM DE ZI 
- între orele 6,00 - 21,00 pentru zona A, cu excepţia zonei pietonale Liviu Rebreanu, în care accesul se face în conformitate cu 

prevederile Hotărârii nr.119/2006 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, cu modificările ulterioare. 

Nr. 
crt. 

Perioada si 
programul 

Valoarea taxei - zona A 
şi B 

Taxa stabilită 
pentru anul 

2020 

Taxa propusă 
pentru anul 2021 

1   ANUAL 
Program de noapte 

Intre 2,5- 3,5 tone 150 lei 150 lei 

2 Intre 3501 si 12000 kg 400 lei 400 lei 

3 Peste 12000 kg 1.000 lei 1.000 lei 

4 ANUAL 
Program de zi 

Pana la 3,5 tone 200 lei 200 lei 

5 Intre 3501 si 12000 kg 600 lei 600 lei 

6 Peste 12000 kg 1.500 lei 1.500 lei 

7 LUNAR 
Program de noapte 

Intre 2,5- 3,5 tone 50 lei 50 lei 

8 Intre 3501 si 12000 kg 100 lei 100 lei 

9 Peste 12000 kg 300 lei 300 lei 

10 LUNAR 
Program de zi 

Intre 2,5- 3,5 tone 75 lei 75 lei 

11 Intre 3501 si 12000 kg 200 lei 200 lei 

12 Peste 12000 kg 600 lei 600 lei 

13 Pe zi (24 h) Peste 2,5 tone 50 lei 50 lei 
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 2. PROGRAM DE NOAPTE 
- între orele 21,00 - 6,00 pentru zona A, cu excepţia zonei pietonale Liviu Rebreanu, în care accesul se face în conformitate cu 

prevederile Hotărârii nr.119/2006 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, cu modificările ulterioare. 
 3. Orarul stabilit la punctele 1 şi 2 este orarul maxim admis. Acesta poate fi redus în funcţie de solicitările concrete ale agenţilor 

economici, precum şi de numărul de autorizaţii de liberă trecere eliberate pentru o anumită zonă, în vederea evitării aglomeraţiei. 
Notă: excepţie de la acest orar fac autovehiculele menţionate la art.22 din Regulament, care se deplasează în caz de intervenţie. 

 
 
 

Nota:  
1. Pentru autorizaţiile de liberă trecere eliberate strict pentru mijloace de transport produse alimentare perisabile (lapte şi brânzeturi, 

carne şi produse din carne, pâine) care posedă autorizaţii sanitar-veterinare în termenul de valabilitate taxele se reduc cu 50%. 
          2. Pentru agenţii economici care folosesc mijloace de transport auto şi autoutilaje în scopul realizării unor lucrări contractate de 
Primăria municipiului Bistriţa nu este necesară obţinerea autorizaţiei de liber acces, pe perioada efectuării lucrărilor. Agenţii economici în 
cauză vor transmite Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa o listă cu mijloacele de acest fel folosite. 
          3. In cazul lucrărilor de utilitate publică, operatorii care efectuează aceste lucrări sunt obligaţi să obţină autorizaţii de liber acces 
pentru autovehiculele şi autoutilajele folosite în acest scop. Autorizaţiile se vor elibera numai pentru perioada de executare a lucrărilor. In 
situaţia în care se solicită autorizaţie pentru perioade de timp mai mici de un an, doar în aceste cazuri se poate plăti taxa calculată 
proporţional pentru perioada respectivă de timp.  
 



ANEXA NR. 2 
la Hotărârea nr. _____ / ____2020 

a Consiliului local al municipiului Bistriţa 
 

 
 

TAXA SPECIALĂ 
 

pentru atribuire în folosinţă a locurilor de înhumare în cimitirul 
 municipiului Bistriţa 

 
                                                                                                                                                                 - lei/loc - 

 
Hotărârea Consiliului local care 

reglementează taxa 

 
Taxa stabilită pentru anul 2020 

 
Taxa propusă pentru anul 2021 

Hotărârea Consiliului local nr. 10/10.02.1994 
1. perioadă de 7 ani: 

• Zona A 

• Zona B 

 
 

88 
66 

 
 

88 
66 

2. perioadă de 25 ani: 

• Zona A 

• Zona B 

 
495 
330 

 
495 
330 

3. perioadă de 40 ani: 

• Zona A 

• Zona B 

 
770 
660 

 
770 
660 

   



ANEXA NR.3 
la Hotărârea nr. _____ / ____2020 

a Consiliului local al municipiului Bistriţa 
 
 
 
 

TAXA SPECIALĂ 
 

de întreţinere a cimitirului municipal 
 

                                                                                   - lei/an/mormânt - 

 
Hotărârea consiliului local care 

reglementează taxa 

 
Taxa stabilită pentru anul 2020 

 
Taxa propusă pentru anul 2021 

Hotărârea Consiliului local nr. 10/10.02.1994 
- taxa pentru întreţinere cimitir municipal 17 17 

   



ANEXA NR.4 
la Hotărârea nr. _____ / ____2020 

a Consiliului local al municipiului Bistriţa 
 
 
 
 

TAXA SPECIALĂ 
 

de intrare la ştrandul “Codrişor” 
pentru anul 2021 

                                                                                  
   
 

                                                                                                                   - lei/persoană/zi -  

 Taxa stabilită pentru 
anul 2020 

 

Taxa propusă pentru 
anul 2021 

 

• Pentru copii, elevi, studenţi şi pensionari 5,00 5,00 

• Pentru adulţi 10,00 10,00 

• Pentru folosire şezlong 8,00 8,00 

• Pentru folosire umbrela 8,00 8,00 

 



ANEXA NR.5 
la Hotărârea nr. _____ / ____ 2020 

a Consiliului local al municipiului Bistriţa 
 

 
 
 

TAXA SPECIALĂ 
 

de utilizare a capelei mortuare din municipiul Bistriţa  
 

                                                                                                 - lei/zi - 

Hotărârea consiliului local care 
reglementează taxa 

Taxa stabilită pentru anul 2020 Taxa propusă pentru anul 2021 

Hotărârea consiliului local nr. 141/29.08.2001 33 33 

   



ANEXA NR.6 
la Hotărârea nr. _____ / ____2020 

a Consiliului local al municipiului Bistriţa 
 
 
 
 

TAXA SPECIALĂ 
 

pentru înregistrarea vehiculelor din categoria mopede, maşini şi utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, 
agricole, forestiere, tractoare care nu se supun înmatriculării, precum şi cele pentru care nu există obligativitatea 

înmatriculării ale căror proprietari, persoane fizice sau juridice, 
 au domiciliul, sediul sau reşedinţa în municipiul Bistriţa 

 
 

                                                                              - lei/vehicul -  

 
Hotărârea consiliului local care reglementează 

taxa 

 
Taxa stabilită pentru anul 2020 

 
Taxa propusă pentru anul 2021 

 
Hotărârea consiliului local nr. 2/31.01.2013 
 

 
45 
 

 
45 
 

   

 

 



       ANEXA NR.7 
         la Hotărârea nr. _____ / ____2020            

                                                                 a Consiliului local al municipiului Bistriţa  
 

TAXA SPECIALĂ 
 

pentru întocmirea, elaborarea şi eliberarea de documente cartografice analogice şi digitale din lucrarea „Sistem informaţional 
specific domeniului imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane,  municipiul Bistriţa” 

potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 207/31.10.2007 
                                                                                                                                                     - lei - 

Nr. 
Crt. 

 

Denumirea taxei speciale 
(activităţi) 

Unitatea de 
 măsură 

Cuantumul taxei 
stabilit pentru 

anul 2020 

Cuantumul taxei 
propusă pentru 

anul 2021 

0 1 2 3 4 

A. Furnizare de produse cartografice analogice 

1 Elaborări planuri extrase din baza de date a proiectului G.I.S. 
 
SCARA 1:500                                               PERSOANĂ FIZICĂ 
SCARA 1:500                                               PERSOANĂ JURIDICĂ 
SCARA 1:500                                               PERSOANĂ FIZICĂ 
SCARA 1:500                                               PERSOANĂ JURIDICĂ 
 
SCARA 1:1000                                             PERSOANĂ FIZICĂ 
SCARA 1:1000                                             PERSOANĂ JURIDICĂ 
SCARA 1:1000                                             PERSOANĂ FIZICĂ 
SCARA 1:1000                                             PERSOANĂ JURIDICĂ 
 
SCARA 1:2000                                             PERSOANĂ FIZICĂ 
SCARA 1:2000                                             PERSOANĂ JURIDICĂ 
SCARA 1:2000                                             PERSOANĂ FIZICĂ 
SCARA 1:2000                                             PERSOANĂ JURIDICĂ 

Foaie de plan 
 
A4 
A4 
A3 
A3 
 
A4 
A4 
A3 
A3 
 
A4 
A4 
A3 
A3 

 
 

60 
80 
80 

100 
 

80 
100 
100 
120 

 
100 
120 
120 
140 

 
 

60 
80 
80 

100 
 

80 
100 
100 
120 

 
100 
120 
120 
140 

2 Plan parcelar analogic 
 

 30 30 



3. Fişa bunului imobil                                        PERSOANĂ FIZICĂ 
                                                                      PERSOANĂ JURIDICĂ  

50 
70 

50 
70 

4. Aviz de amplasament                                   PERSOANĂ FIZICĂ 
                                                                     PERSOANĂ JURIDICĂ 
 

 
30 
50 

30 
50 

B. Furnizare de produse cartografice digitale 

1. Planuri şi hărţi digitale intravilan – format  DXF Foaie de 
hartă/plan KB 

2 2 

2. Planuri şi hărţi digitale intravilan – format  SHP Foaie de 
hartă/plan KB 

4 4 

3. Planuri şi hărţi digitale intravilan – format  DWG Foaie de 
hartă/plan KB 

4 4 

4. Coordonate planimetrice, altimetrice şi 3D în sistem de proiecţie 
Stereo 70 şi plan de referinţă Marea Neagră – Borne GPS 

Punct 18 18 

5. Plan parcelar în format digital Ha 7 7 

6. Ortofotoplan rezoluţie 0,5-2 m Km² 20 20 

 



                                     ANEXA NR. 8 
                                           la Hotărârea nr. ____ /____2020 

                                    a Consiliului local al municipiului Bistriţa 
 
 
 

TAXA SPECIALĂ 
de acces  pentru telescaun în Complexul Sportiv Polivalent Wonderland  din municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, pentru anul  

2021 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Hotărârea Consiliului local care 
reglementează taxa 

         Hotărârea consiliului local nr. 
209/19.12.2018  

  
 

Taxa stabilită pentru anul 2020 
 

 
 

Taxa propusă pentru anul 2021 

Specificaţii 

0900-1230  
sau  

1230-1600 
lei/persoană/zi 

0900-1600 

 
lei/persoană/6 

zile 
 

0900-1230  
sau  

1230-1600 
lei/persoană/zi 

0900-1600 

 
lei/persoană/6 

zile 
 

1. 1 urcare  10 lei/persoană  10 lei/persoană 

2. Adulţi 30 50 250 30 50 250 

3. Tineri de la 14 la 18 ani , studenţi 15 30 120 15 30 120 

4. Copii de la 6 la 13 ani  10 20 100 10 20 100 

5. Seniori (+ 65 ani) 15 35 150 15 35 150 

6. Nocturnă (1800-2100)  30 -  30 - 

 
 
 
Notă: 
 Copiii până la 6 ani beneficiază de gratuitate pe toate instalaţiile, obligatoriu cu însoţitor 
 
 



                                     ANEXA NR. 8a 
                                           la Hotărârea nr. ____ /____2020 

                                    a Consiliului local al municipiului Bistriţa 
 

 
TAXA SPECIALĂ 

de acces în Complexul Sportiv Polivalent Wonderland şi Aventura Park din municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, pentru anul  
2021 – in extrasezon* 

 
 

Nr. crt. 

 

Hotărârea Consiliului local care 
reglementează taxa 

Hotărârea consiliului local nr. 116/19.07.2018 

 
Taxa stabilită pentru anul 2020 

 
Taxa propusă pentru anul 2021 

Specificaţii 
Taxă 

 

Taxă 
copii, elevi, 

studenţi 
 

Taxă 
 

Taxă 
copii, elevi, 

studenţi 

1. 

Tur complet cu telescaunul ( urcare şi coborâre) 
15 lei/ 

persoană/tur 
10 lei/ 

persoană/tur 
15 lei/ 

persoană/tur 
10 lei/ 

persoană/tur 

2. 
Urcare cu telescaunul, transport bicicletă, 

coborâre pe bicicletă 
15 lei/ 

persoană/urcare 
10 lei/ 

persoană/urcare 
15 lei/ 

persoană/urcare 
10 lei/ 

persoană/urcare 

3. 
Urcare cu telescaunul, transport bicicletă, 

coborâre pe bicicletă 
50 lei/ 

persoană/ 5 urcări 
40 lei/ 

persoană/ 5 urcări 
50 lei/ 

persoană/ 5 urcări 
40 lei/ 

persoană/ 5 urcări 

4. 
Urcare cu telescaunul, transport bicicletă, 
coborâre pe bicicletă ( inclus acces 2 ore 

Aventura Park) 

70 lei/ 
persoană/zi 

50 lei/ 
persoană/zi 

70 lei/ 
persoană/zi 

50 lei/ 
persoană/zi 

5. 

Acces Aventura Park 
30 lei/ 

persoană/ 2 ore 
20 lei/ 

persoană/ 2 ore 
30 lei/ 

persoană/ 2 ore 
20 lei/ 

persoană/ 2 ore 

Notă: 
* Extrasezon – perioada din an în care nu se schiază 
** Copiii până la 6 ani beneficiază de gratuitate pe toate instalaţiile, obligatoriu cu însoţitor 



                                     ANEXA NR. 9 
                                           la Hotărârea nr. ____ /____2020 

                                    a Consiliului local al municipiului Bistriţa 
 
 
 

TAXA SPECIALĂ 
de acces  pentru schi-lift  în Complexul Sportiv Polivalent Wonderland  din municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, pentru anul  

2021 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

 
Hotărârea Consiliului local care 

reglementează taxa 
         Hotărârea consiliului local nr. 

209/19.12.2018 
 

 
Taxa stabilită pentru anul 2020 

 
Taxa propusă pentru anul 2021 

Specificaţii lei/persoană/zi 
 

lei/persoană/6 zile 
 

lei/persoană/zi 
 

lei/persoană/6 zile 
 

1. Adulţi 30 150 30 150 

2. Tineri de la 14 la 18 ani , studenţi 20 100 20 100 

3. Copii de la 6 la 13 ani  20 100 20 100 

4. Seniori (+ 65 ani) 20 100 20 100 

5. Nocturnă 20 - 20 - 
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                                     ANEXA NR. 10 

                                           la Hotărârea nr. ____ /____2020 

                                    a Consiliului local al municipiului Bistriţa 

 

 

 

TAXA SPECIALĂ  

pentru eliberarea extraselor din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente situate in extravilanul UAT municipiului Bistriţa pentru perioada 

2019-2029 
        COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Specificaţii Taxă 

 - pentru proprietarii și/sau utilizatorii persoane fizice/juridice 

1. - extras din Amenajamentului Pastoral - (format A4) 2 lei/fila 

2. - extras hărți în format analogic –scara 1: 5000-format A3 30 lei/buc 

3 - extras hărți în format DXF (DWG) 2 lei/Kb* 

4. -taxă atestat de producator si carnet comercializare 40 lei 

5. -taxă copii conform cu originalul, file dupa registru agricol 4 lei/filă 

                 *Kilobit – dimensiunea fișierelor electronice(DXF) 
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Regulament privind taxa specială  

pentru eliberarea extraselor din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente situate in extravilanul UAT municipiului Bistriţa pentru perioada 

2019-2029 

 

Art.1 Amenajamentul pastoral aprobat prin H.C.L. nr.156/26.09.2019 este gestionat de Compartimentul Registrul Agricol si Ocolul Silvic al 

municipiului Bistrița RA.               

           Art.2 Măsurile tehnice, organizatorice si economice prevăzute în Amenajamentul pastoral, necesare ameliorării si exploatării pajiștilor 

municipiului Bistrița, situate în extravilan, se pun la dispoziția tuturor proprietarilor și/sau utilizatorilor de pășuni si fânețe, contra-cost, respectiv dupa 

achitarea taxei speciale pentru eliberarea extrasului din amenajament.  

           Art.3 Prin utilizator de pășuni si fânețe, care are obligația de a achita taxa specială pentru eliberarea extrasului din amenajament, conform art.2, lit. 

d) din O.U.G. nr.34/2013 se înțelege: 

         a) crescător de animale, persoană fizică având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor (RNE)/ crescător de animale, persoană 

juridică de drept public sau de drept privat constituită conform prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care desfășoara activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni si fânețe, 

conform clasificării statistice a activităților economice în Uniunea Europeană pentru producția vegetală si animală, care deține legal dreptul de folosință 

asupra suprafeței agricole și care valorifică pășunea prin pășunare cu efective de animale sau prin cosire cel puțin odată pe an.  

          b) persoană fizică ori persoană juridică de drept privat care are la dispoziţie, în condiţiile legii, suprafaţa agricolă, care desfăşoară activităţi agricole 

specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe şi care o valorifică prin cosire cel puţin o dată pe an. 

            Art.4 Extrasele din Amenajamentul pastoral, ce vor cuprinde cel puțin suprafața, capacitatea de pășunat, lucrările de întreținere a pajiștilor si 

perioadele de execuție a acestora se distribuie și utilizatorilor ce au încheiate contracte de închiriere/concesiune pentru pajiștile permanente proprietate 

publica a municipiului Bistrita, prin grija Compartimentului Registrul Agricol și Ocolul Silvic al municipiului Bistrița RA, atât de pe partea scrisă a 

Amenajamentului pastoral, cât și din planșele anexate, pe bază de semnătură, dupa achitarea taxei prevăzute în HCL a municipiului Bistrița. 

           Art. 5 Sumele încasate din taxa specială pentru eliberarea extraselor se fac venit la bugetul local al municipiului Bistriţa cu respectarea 

reglementărilor din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. 

          Art.6 Cu ocazia distribuirii contra-cost a extraselor, în condițiile art.4, personalul de specialitate din cadrul Compartimentului Registrul Agricol si 

Ocolul Silvic al municipiului Bistrița RA va verifica respectarea prevederilor din contractul de închiriere/concesionare încheiat cu utilizatorul și vor 

propune modificările/completările ce se impun, astfel încât să se asigure exploatarea rațională a pajiștii, în conformitate cu dispozițiile legale si 

reglementările cuprinse în  Amenajamentul pastoral, care se vor concretiza într-un act adițional la contractul-cadru de închiriere/concesionare, care va fi 

supus aprobării Consiliului local al Municipiului Bistrița.  

          Art.7. – Instituțiilor si organelor cu atribuții de control li se comunică, la cerere conform Legii, extrase din Amenajamentul pastoral.  

          Art.8.- Prezentul Regulament se aplica de către Compartiment  Registrul Agricol și Ocolul Silvic al municipiului Bistrița RA și se actualizează în 

baza modificărilor legislative sau a celor intervenite în structura organizatorică, prin hotărare adoptată de Consiliul local. 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

Nr. 81.389/06.11.2020 

 

RAPORT 

privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din 

municipiul Bistriţa în  anul 2021 

 
Conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: 

“(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul 

persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile 

locale, pot adopta taxe speciale.  

(2) Domeniile în care consiliile locale., după caz, pot adopta taxe speciale 

pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice 

care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, 

potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt 

obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de 

serviciu." 

În cursul anilor precedenţi Consiliul local al municipiului Bistriţa a aprobat şi a 

emis la iniţiativa compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului 

Bistriţa, hotărâri de stabilire a unor taxe speciale. 

Odată cu aprobarea acestor hotărâri s-au aprobat şi regulamentele de 

încasare şi utilizare a taxelor speciale stabilite, întocmite de către compartimentele de 

specialitate, prin care s-au determinat condiţiile în care se pot percepe taxele speciale, 

modul în care se obţine acordul persoanelor fizice şi juridice plătitoare, modul de 

repartizare a acestora precum şi modul de constatare, urmărire şi încasare a acestora. 

Întrucât cuantumul taxelor speciale nu este stabilit prin Codul fiscal, ci prin 

hotărâre a consiliului local, acestea nu intră sub incidența indexării conform art. 491 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

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). 

(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”. 
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Având în vedere aceste aspecte legislative, în vederea fundamentării 

proiectelor de hotărâre pentru anul 2021, Direcţia Economică-Venituri a solicitat 

compartimentelor de specialitate cu atribuţii în administrarea taxelor speciale să 

comunice propunerile privind  cuantumul taxelor speciale pentru anul 2021.  

În urma propunerilor transmise şi a  faptului că pentru perioada ce urmează, 

respectiv pentru anul 2021 se estimează menţinerea cheltuielilor curente de întreţinere 

şi funcţionare a serviciilor publice locale, executivul propune, pentru anul 2021, 

menţinerea la nivelul anului 2020 a taxelor speciale aprobate de Consiliul local în anii 

precedenţi, cuprinse în anexele la proiectul de hotărâre iniţiat, cu excepţia taxei speciale 

pentru identificarea şi eliberarea de copii ale documentelor create şi gestionate de 

Primăria municipiului Bistriţa care a fost modificată după cum urmează: 

 

Taxa stabilită pentru anul 2020 

H.C.L. 74/2019 

Taxa propusă pentru anul 2021 

(art. 17 din proiectul de hotărâre iniţiat) 

a) Identificarea documentelor 

solicitate, eliberate iniţial, în original, 

solicitanţilor în calitate de persoană 

indreptăţită  – 45 lei; 

b) Copie simplă a documentelor create 

şi gestionate de Primăria municipiului 

Bistriţa la valoarea de 1 leu / pagină A4 şi 

2 lei / pagina A3; 

 

 

c) Copii conform cu înscrisul aflat în 

păstrarea noastră după documentele 

create şi gestionate de Primăria 

municipiului Bistriţa – 2 lei / pagină A4 şi 3 

lei / pagina A3, pe care s-a aplicat ştampila 

„CONFORM CU ORIGINALUL”. 

a) Identificarea documentelor 

solicitate, eliberate iniţial, în original, 

solicitanţilor în calitate de persoană 

indreptăţită  – 45 lei; 

b) Copie simplă alb/negru a 

documentelor create şi gestionate de 

Primăria municipiului Bistriţa la valoarea de 

1 leu / pagină A4, 2 lei / pagina A3, 3 lei / 

pagina A2, 4 lei / pagina A1 şi 5 lei pagina 

A0 ; 

c) Copie simplă color a documentelor 

create şi gestionate de Primăria 

municipiului Bistriţa la valoarea de 1,5 lei / 

pagină A4, 2,5 lei / pagina A3, 3,5 lei / 

pagina A2, 4,5 lei / pagina A1 şi 5,5 lei 

pagina A0 ; 

d) Copii conform cu înscrisul aflat în 

păstrarea noastră după documentele 

create şi gestionate de Primăria 

municipiului Bistriţa – 1 leu / pagină pe 

care s-a aplicat ştampila „Conform cu 

înscrisul aflat în păstrarea noastră”. 

Totodată, începând cu anul 2021, se propune instituirea următoarelor taxe 

speciale: 

- taxa specială pentru soluționarea ȋn regim de urgenţă a declarațiilor  

fiscale privind dobândirea sau înstrăinarea mijloacelor de transport ȋn sumă de 100 

lei/declaraţie (art. 14 din proiectul de hotărâre iniţiat); 
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- taxa specială pentru eliberarea extraselor din Amenajamentul pastoral 

pentru pajiștile permanente situate in extravilanul UAT municipiului Bistriţa pentru 

perioada 2019-2029 ( anexa nr. 10 la proiectul de hotărâre iniţiat) 

Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru anul 2021, executivul propune menţinerea facilitatilor  fiscale privind 

taxa de salubrizare prevăzute în Regulamentul de instituire şi administrare a taxei 

speciale de salubrizare în municipiul Bistrița - anexa la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Bistriţa nr. 219/23.12.2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

anume: 

- scutirea de la plata taxei de salubrizare pentru următoarele categorii de 

persoane fizice:            

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale 

veteranilor de război; 

b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

 DIRECTOR EX.,                                                 DIRECTOR EX. ADJ., 
         SCURTU NICOLAE                                                    ADRIAN CISMAŞ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.E./2ex. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIŢA     Se aprobă   

DIRECŢIA ECONOMICĂ                                      Iniţiator ,  

NR. 81.389/06.11.2020   IOAN TURC 

     

 

 

STUDIU DE IMPACT  

 
Proiect de Hotărâre  

privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în 

anul 2021 

 
Secţiunea 1 

Motivul emiterii actului normativ 

 

Conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

“(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum 

şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, pot adopta taxe speciale.  

(2) Domeniile în care consiliile locale., după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, 

precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite 

de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al 

acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a 

acestui tip de serviciu." 

Întrucât cuantumul taxelor speciale nu este stabilit prin Codul fiscal, ci prin hotărâre a consiliului local, 

acestea nu intră sub incidența indexării conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

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). 

(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”. 

Având în vedere cele de mai sus, se impune adoptarea unui act normativ privind stabilirea taxelor 

speciale pentru anul 2021, în municipiul Bistriţa. 

Aprobarea acestui proiect de act normativ este determinată de necesitatea stabilirii şi colectării taxelor 

speciale 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 taxele speciale, 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 

Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice 

care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 

Avându-se în vedere că executivul propune menţinerea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi 

juridice pentru anul 2021 la nivelul celor stabilite pentru anul 2020, valoarea totală estimată a se încasa din 

taxele speciale pentru anul 2021 va fi la nivelul anului 2020, cu excepţia taxelor speciale nou introduse, 

respectiv taxa specială pentru eliberarea extraselor din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente 
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situate in extravilanul UAT municipiului Bistriţa pentru perioada 2019-2029 ( anexa nr. 10 la proiectul de 

hotărâre iniţiat) şi a taxei speciale pentru soluționarea ȋn regim de urgenţă a declarațiilor fiscale  privind 

dobândirea sau înstrăinarea mijloacelor de transport ȋn sumă de 100 lei/declaraţie (art. 14 din proiectul de 

hotărâre iniţiat), a căror impact nu poate fi cuantificat.  

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 

- 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 taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa pentru 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 

http://www.primăriabistriţa.ro/
mailto:primaria@primariabistrita.ro

