
 
     ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD           
 COMUNA PRUNDU BIRGAULUI 
          CONSILIUL LOCAL    HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna 
Prundu Birgaului pentru anul 2012 

 
Consiliul local al comunei Prundu Birgaului intrunit in sedinta ordinara in data de  30.11.2011 ;. 

 Având în vedere: 
Expunerea de motive inregistrata sub  nr. 5371   /27.10 .2011 a Primarului comunei Prundu Birgaului ; 
Raportul inregistrat sub nr.  5362     /  27.10.2011  al  domunului Vrasmas Macedon , referent superior in 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu Birgaului ; 
Raportul favorabil - inregistrat sub nr. 5880  /28.11.2011  Comisiei buget finante; 
Raportul  favorabil   inregistrat sub  nr. 5881 /28.11.2011 Comisiei pentru administratie publica 

locala,juridica si amenajarea teritoriului ; 
Procesul - verbal de afisare inregistrat sub  5388 / 28.10.2011, cu privire la afisarea proiectului de 

hotarare la sediul comunei Prundu Birgaului ; 
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. 247-296 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare 

prevederile Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi 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 Hotărârii Guvernului României nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.  30  /2011 pentru modificarea Legii nr. 571 /2003 privind 
Codul fiscal , precum si pentru reglementarea  unor masuri financiar-fiscale  ; 

prevederile art.178 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului României nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3053 /2009  pentru aprobarea reglementărilor 
contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare 

prevederile Hotararii Consiliului local Prundu Birgaului nr.   68/ 22.12. 2009 privind incadrarea pe zone a 
terenurilor din intravilanul si extravilanul comunei Prundu Birgaului ;  

prevederile art 26 din Legea nr. 448 /2006 ,republicata ,privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap ; 

prevederile  art 16 ,lit e din Lega nr. 44/1994 ,republicata ,privind  veteranii de razboi ,precum si unele 
drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi; 

prevederile Decretuluri Lege nr. 118 /1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate  din 
motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie  1945 precum si celor deportate in strainatate  
ori constituite  in prizioneri ,republicat  ,cu modificarile si completarile ulterioare  

prevederile Legii nr. 341 /2004 –Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatori care au contribuit la 
Victoria Revolutiei romane din decmbrie 1989;  

prevederile art.1 alin.2, art. 2, art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit. b, art. 36 alin.4, lit. c şi art. 45 alin.2, lit. c din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
 



ART.1.  Se stabileşte impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice prin aplicarea cotei de 0,1% 
asupra valorii impozabile a clădirii, determinată potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 
1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 ART.2. – Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor juridice pentru anul 2012 se stabileşte după cum 
urmează: 

(1) Prin aplicarea cotei de 1,0 %  asupra valorii de inventar a clădirilor care: 
a) au fost dobândite începând cu data de 01.01.2009; 
b) au fost dobândite anterior datei de 01.01.2009, dar a căror valoare de inventar a fost reevaluată 

conform reglementărilor contabile; 
c) la care s-au executat lucrari de reconstruire , consolidare , modernizare, modificare  sau extindere  

,cu aprobarea Consiliului de  Administratie , după data de 01.01.2009; 
(2) Prin aplicarea cotei de 10% asupra valorii de inventar a clădirilor dobândite înainte de 01.01.2009, 

dar a căror valoare de inventar nu a fost reevaluată conform reglementărilor contabile, după această 
dată; 

(3) Prin aplicarea cotei de 30 % asupra valorii de inventar a cladirilor dobandite  inainte de  01.01.2007 
,dar a caror valoare de inventar nu a fost reevaluata conform  reglementarilor contabile ,dupa 
aceasta data. 

(4) Prin aplicarea cotei de 5 % asupra valorii de inventar  a cladirilor cu destinatie turistica ce nu 
functioneaza in cursul unui an calendaristic ; 

(5) Sunt exceptate de la  prevederile alin (4) structurile care au autorizatie  de construire  in perioada 
de valibilitate ,daca au inceput lucrarile in termen de cel mult 3 luni de la data  emiterii autorizatiei de 
construire . 

(6) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se 
stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor 
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

(7) Declararea cladirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este conditionata de inregistrarea 
acestor imobile de la oficiile de cadastru  si publicitatea imobiliara ; 

ART.3. - Se stabileşte impozitul/taxa 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. 
 ART.4. -  Se stabileşte impozitul/taxa pe teren în sumă fixă anuală pe hectar de teren, pe ranguri de 
localităţi, categorii de folosinţă şi pe zone, pentru persoanele juridice,deţin în proprietate teren în intravilanul 
localităţii, conform anexei nr. 2a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       ART.5.Se stabileşte impozitul/taxa 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. - 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.  

ART.7. – Se stabileşte impozitul asupra mijloacelor 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, precum si a mijloacelor de transport pe apă 
deţinute de persoanele fizice şi juridice conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.8. – Se stabileşte impozitul asupra mijloacelor de transport pentru autovehiculele de transport marfă 
cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

ART.9. – Se stabileşte taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor în 
domeniul construcţiilor, conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.10. – Se stabileşte taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel, cu excepţia celor din domeniul 
construcţiilor, conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 
 



ART.11. – Se stabileşte taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, în lei/mp (sau fracţiune de 
mp)/an, conform anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.12. – Se stabileşte impozitul pe spectacole pentru activitatea artistică şi distractivă de videotecă şi discotecă în 
funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară activitatea, conform anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

ART.13. – Se stabilesc taxele pentru folosirea locurilor publice, conform anexei 10 si  anexa 10 a  , care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

ART.14. – Se stabileşte taxa hotelieră prin aplicarea cotei de 1 %  asupra tarifelor de cazare practicate de unităţile 
hoteliere, conform anexei nr.11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

ART.15. - Se stabileşte taxa pentru inregistrarea , deţinerea sau utilizarea utilajelor destinate obţinerii de venituri, 
de natura vehiculelor lente, care folosesc infrastructura publică locală pe raza comunei, conform anexei nr. 12, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.16. – Se stabilesc taxele extrajudiciare de timbru, potrivit prevederilor Legii nr. 117/1999 cu modificările şi 
completările ulterioare, conform anexei nr. 13, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.17- Se stabileste taxa pentru eliberare nota constatare in cuantum de 40 lei ; 
ART.18. Se stabileste taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de sambata si sarbatori legale ,in cuantum de 50 lei 

; 
 ART.19 . –Se stabilesc taxele pentru inchirieri ocazionale a Caminului cultural Prundu Birgaului , conform anexei 
nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
 ART. 20 .- Se aproba Regulamentul privind procedurile de acordare a facilitatilor fiscale de scutire sau reducere la 
platat impozitelor pe cladiri si a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu venituri mici, conform anexei nr. 15  , care 
face parte integranta  din prezenta hotarare; 
 ART.21 – Se aproba-scutirea la plata impozitelor si taxelor locale  datorate de catre acestia in anul 2011  pentru 
persoanele din comuna Prundu Birgaului cuprinse in anexa   nr. 16  , care face parte integranta  din prezenta hotarare; 
 ART.22. - Contravenţiile la regimul taxelor şi impozitelor locale sunt cele stabilite şi sancţionate prin Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  
 ART.23 –  (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi a impozitului asupra 
mijloacelor de transport datorate pentru întregul an de către contribuabili, persoane fizice si juridice , până la data de 31 
martie a anului fiscal, consiliul local acordă o bonificaţie de 10%,  

(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.24 – Incadrarea pe zone a terenului din intravilanul si extravilanul comunei Prundu Birgaului  ,pentru anul 2012 
ramane aceeasi  conf. Hotararii Consiliului local al comunei Prundu Birgaului  nr. 68 /22.12.2009 . 
 ART.25 – Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2012 mai mici de 10 
lei(OG92/2003 art 178 alin 2 si 3). 
 ART.26- Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârile anterioare ale consiliului local privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi orice alte dispoziţii contrare. 
 ART.27– Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2012.  

ART.28– Primarul comunei Prundu Birgaului ,prin Biroul impozite si taxe si contabilitate  va duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 

ART.29- Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Prundu Birgaului  in şedinţa ordinară cu 
respectarea art. 45 alin (2), lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu 
un număr de 13 voturi „pentru”,X voturi „împotrivă”, X abţineri, din 13  consilieri prezenţi. 

ART.30– Secretarul comunei Prundu Birgaului va comunica prezenta hotarare cu : 
- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Prundu Birgaului ; 
- Biroul impozite si taxe locale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Prundu Birgaului 
- Biroul urbanism si amenajarea teritoriului ; 
- Biroul contabilitate ; 
- Corciu Mariana ,inspector in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu Birgaului  
- Suciu Ioana , referent cultural in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu Birgaului  
- Galben Ioan , referent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundu Birgaului  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA   
BURAGA IOAN                              CONTRASEMNEAZA   

                                                   SECRETAR                             
                                                      CAPOTA VIRGINIA   
Prundu Birgaului  la 30.11.2011 
Nr.  34 
Prezenta hotărâre se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie 
 



 
PRIMARUL  COMUNEI PRUNDU BIRGAULUI  
Nr.   5371 /  27.10.2011 

 
         EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012, în comuna 

Prundu Birgaului 

 

Potrivit art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, anual, consiliile 

locale adoptă hotărâri privind stabilirea, impozitelor şi taxelor locale, pe baza hotărârilor de Guvern privind indexarea, 

ajustarea şi actualizarea anuală a impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe. 

Conform art. 292 din Legea nr. 571/2003 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 o dată la 3 
ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare. Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul 
Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Hotărârea adoptată în 
acest sens este Hotărârea Guvernului României nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.  

În baza art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul 
impozitelor şi taxelor locale poate fi majorat anual cu până la 20% de consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) şi la art. 295 alin. (11) lit. b) - d). 

Începând cu 1 ianuarie 2012, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 30/ 2011 pentru modificarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Guvernul a majorat impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice, în cazul 
unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri stabilindu-se astfel, intre: 

a) 10% şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă; 
b) 30% şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă." 
Tot în baza aceleiaşi prevederi legislative, au fost aduse modificări Codului fiscal dintre care amintim: 
1. Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este de 

minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii, stabilită prin hotărâre a consiliului local. 
2. Declararea clădirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la 

oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 
3. Pentru şederea într-o unitate de cazare, consiliul local instituie o taxă hotelieră în cotă de 1% din valoarea totală 

a cazării/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se încasează de persoanele juridice prin intermediul 
cărora se realizează cazarea, odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate. 

Având în vedere aceste aspecte legislative şi a faptului că majoritatea contribuabililor, atât persoane juridice cât şi 
persoane fizice, manifestă dificultăţi economico-financiare, executivul propune, pentru anul 2012, menţinerea impozitelor şi 
taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice la nivelul celor stabilite pentru anul 2011.  

 
Potrivit Legii nr. 571/2003, pentru anul 2012, executivul propune şi acordarea unor facilităţi fiscale, respectiv 

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.  

În concluzie, prin aplicarea noilor reglementări prevăzute de Ordonanţa Guvernului României nr. 30/ 2011 pentru 
modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi urma inventarierii bazei impozabile, pentru anul 2012, executivul 
preconizează mentinerea  veniturilor fiscale (cu debit) ale bugetului local a comunei Prundu Birgaului intrucat pe de o parte  
creste  materia  impozabila  rezultată în urma aplicării cotei de 30% asupra valorii de inventar a clădirilor care nu au fost 
reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă dar pe de alta parte  scade materia impozabila in urma acordarii 
de bonificatii persoanelor juridice in procent de 10 % pentru plata integrala cu anticipatie a impozitelor pe cladiri,teren si 
mijloace de transport .   

Având în vedere cele prezentate propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2012, în  comuna  Prundu Birgaului . 

 
 
 

PRIMAR, 
ILIE AVRAM 

 
 

 



 
ILIE AVRAM 

 
 

                                                                                                  ROMANIA 

                                                                                         JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

                                                                                      COMUNA PRUNDU - BARGAULUI  

                                                                                                     TEL.  0263-265009 

        Email  primaria@prundubargaului.ro 

                                                               Nr.    5362      /27.10.2011 

                    

          
RAPORT 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012 
in comuna Prundu Birgaului  

 
 

 Prin legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare , conform 
art.282 alin1 din Legea nr. 571/2003 ,consiliile locale adopta hotarari privind stabilirea taxelor si 
impozitelor pentru anul 2012 .Stabilirea cotelor impozitelor sau taxelor locale , dupa caz, cand 
acestea se determina pe baza de cota procentuala iar prin Codul fiscal sunt prevazute limitele 
minime si maxime. 
 Din analiza noilor impozite si taxe ce urmeaza a fi aprobate de catre Consiliul local si 
inventarierea materiilor impozabile generate de aplicarea prevederilor prezentei ordonante, se 
constata ca in anul 2012 aceste se vor mentine la  nivelul celor aferente anului 2011 ,  dupa cum 
urmeaza :. 

- Impozitul la cladiri in anul 2012 va inregistra o crestere  ca urmare a aplicarii prevederilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 30/ 2011 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, Guvernul a majorat impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice, în 
cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată; 

- Se va inregistra o scadere a impozitelor caldiri ,teren si mijloace d etransport  datorate d 
ecatre persoanele juridice ca urmare a acordarii bonificatiei de 10 % si contribuabililor 
persaoen juridice incepand cu anul 2012 ; 

- -Pentru celelate impozite si taxe cuprinse in anexele la prezentul proiect de  hotarare 
,având în vedere  aspectele legislative şi a faptului că majoritatea contribuabililor, atât 
persoane juridice cât şi persoane fizice, manifestă dificultăţi economico-financiare,  pentru 
anul 2012 se impune  menţinerea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice 
şi juridice la nivelul celor stabilite pentru anul 2011.  

In concluzie, in urma analizei influentei cresterii si scaderii  impozitelor si taxelor locale 
stabilite pentru anul 2012   , de catre executivul Consiliului local , fata de impozitele si taxele din anul 
2011 se estimeaza mentinerea nivelului veniturilor din impozite si taxe locale pentru anul 2012. 

  

 

 

CONTABIL , 

VRASMAS MACEDON 
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             ANEXA NR. 1 
                             la Hotărârea nr.  34   / 30.11.   2011 
                 a Consiliului local al  comunei Prundu Birgaului 

 
VALORILE IMPOZABILE 

pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată*  la clădiri, în cazul persoanelor fizice  
 

 
 
 

Tipul clădirii*** 

Valoarea impozabilă  
- lei/mp/an - 

Nivelurile stabilite  pentru anul 2011 
Nivelurile  propuse pentru  

pentru anul 2012  

 Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice 

şi încălzire 

(condiţii 

cumulative 
 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice şi 
încălzire 

Cu instalaţii de 

apă, canalizare, 

electrice şi 

încălzire 

(condiţii 

cumulative 
 

Fără 
instalaţii de 

apă, 
canalizare, 
electrice şi 
încălzire 

0 1 2 3 4 

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 

806 478 806 478 

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 

219 137 219 137 

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 

137 123 137 123 

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 

82 54 82 54 

* 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 1,20.(art 251 alin 9 Cod Fiscal ) 
** În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor utiliza valorile impozabile, în lei/mp, înscrise în 
coloanele 1, respectiv 3 
*** 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 tipului clădirii respective. 
 



 
 
NOTĂ:  
1. Pentru determinarea valorii impozabile, pe ranguri de localităţi şi zone în cadrul acestora, la nivelurile menţionate în 
prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie pozitivă: 
 

Zona din cadrul localităţii Rangul localităţii 

IV V 

A 1,10 1,05 

B 1,05 1,00 

 
2. Zona A si  B din prezenta anexă corespunde zone A si B din anexa 2,  
3. Pentru clădirile situate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficienţii de corecţie pozitivă menţionaţi la 
pct. 1 vor fi diminuaţi cu 0,10. 
4. Valoarea impozabilă se reduce se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 
    a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 
    b) 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 utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a 
acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (7), se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau 
fracţiune din aceştia. 
6. Persoanele fizice  care au in proprietate 2 sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri ,majorat conform 
Ordonantei de Urgenta nr. 59 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571 /2003 privind Codul Fiscal dupa cum urmeaza 
: 

a) cu 65 % pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu ; 
b) cu 150% pentru a doua cladire in afara cele de la adresa de domiciliu ; 
c) cu 300 %pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu ; 
       Nu intra sub incidenta alin (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala .  

  In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu ,impozitul majorat se determina in 
functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de 
proprietar . 

         Persoanele fizice prevazute la aliniatul 1 au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de 
specialitate ale autoritatile administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul precum si la cele in raza carora sunt 
situate celelate cladiri ale acestora . Modelul declaratiei  speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin 
hotarare a Guvernului. 

 



        
 ANEXA NR. 2 

       la Hotărârea nr.       34      /   30.11.     2011 
a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului  

       IMPOZITUL/TAXA 

pe  terenurile  amplasate  în  intravilan, categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, proprietatea persoanelor fizice 
                                                                lei/ha/an                                                    lei/ha/an 

Zona în cadrul 
localităţii 

Impozit stabilit pentru 
anul 2011 

Impozitul/taxa propuse  pentru anul 2012 
 

Rangul IV Rangul V 
Rangul IV Rangul V 

A 766 613 766 613 

B 613 460 613 460 
  

                                IMPOZITUL/TAXA 
 pe terenurile situate în intravilan, din orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,  

proprietatea persoanelor fizice   
lei/ha/an 

 
 
Nr. 
crt 

 
 
Categoria de folosinţă 
 

Impozitul/taxa propuse  pentru anul 2011 
  

Impozitul/taxa propuse    
pentru anul 2012 

  
Zona Zona 

A B A B 

1 Teren arabil 24 18 24 18 

2 Păşune 18 16 18 16 

3 Fâneaţă 18 16 18 16 

4 Vie 40 30 40 30 

5 Livadă 46 40 46 40 

6 
Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
24 18 24 18 

7 Teren cu ape 13 11 13 11 

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 mai sus se va aplica  
coeficientul de corecţie pozitivă pentru localităţi urbane si rurale  de rangul IV  Prundu Birgaului  1,10  si rangul V  Susenii 
Birgaului  - de 1,00.   



ANEXA NR. 2a 
       la Hotărârea nr.        34        / 30.11.   2011 
a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului 

 
IMPOZITUL/TAXA 

 pe terenurile situate în intravilan, proprietatea persoanelor juridice 
I. Terenuri  amplasate  în  intravilan, categoria de folosinţă terenuri cu construcţii   

 
                                              lei/ha/an                               lei/ha/an 

Zona în cadrul 
localităţii 

Impozitul/taxa stabilit   pentru anul 2011 
 

Impozitul/taxa propuse   pentru anul 2012 
 

 
Rangul IV 

 
Rangul V Rangul IV Rangul  V 

A 766 766 766 613 

B 613 460 613 460 

 
II. Terenuri situate în intravilan, din orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii   

                                                             lei/ha/an 

 
 
Nr. 
crt 

 
 
Categoria de folosinţă 
 

Impozitul/taxa stabilit   pentru anul 2011 
 

Impozitul/taxa propuse  pentru anul 2012 
 

Zona 

Zona 

A B A B 

  - - - - 

1 Teren arabil 24 18 24 18 

2 Păşune 18 16 18 16 

3 Fâneaţă 18 16 18 16 

4 Vie 40 30 40 30 

5 Livadă 46 40 46 40 

6 
Pădure sau alt teren 

cu vegetaţie 
forestieră 

24 18 24 18 

7 Teren cu ape 13 11 13 11 

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 mai sus se va aplica coeficientul 

de corecţie pozitivă pentru localităţi urbane  si rurale de rang IV  Prundu Birgaului - 1,10, rang V Susenii Birgaului 
coeficient de  1,00. 

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 pct.II şi coeficientul de corecţie prevăzut la nota nr. 1, 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 venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 

3.  În cazul în care nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la nota nr. 2, impozitul pe terenul situat în intravilanul 
unităţii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform valorilor stabilite în 
tabelul de la pct. I (fara sa se mai aplice coeficientul de corectie pozitiva prevazut la nota 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ANEXA NR. 3 
       la Hotărârea nr.      34           /     30.11.      2011 
a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului 
 
 

 
IMPOZITUL/TAXA 

 pe terenurile situat în extravilan, pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice  
             lei/ha/an 

Nr. 
crt. 

 

Categoria de folosinţă 

Impozitul/taxa stabilit   pentru anul 
2011 

 

Impozitul/taxa propuse   pentru anul 2012 

 

ZONA ZONA 

A B A B 

1 Teren cu construcţii 27 24 27 24 

2 Arabil 43 41 43 41 

3 Păşune 24 22 24 22 

4 Fâneaţă 24 22 24 22 

5 
Vie pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt.5.1 

X X X X 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X 

6 
Livadă pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt.6.1 

48 46 48 46 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X X X 

7 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră, cu excepţia celui 
prevăzut la nr. crt.7.1  

14 12 14 12 

7.1 
Pădure în vârstă de până la 20 de 
ani şi pădure cu rol de protecţie 

X X X X 

8 
Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

5 4 5 4 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 29 27 29 27 

9 Drumuri şi căi ferate X X X X 

10 Teren neproductiv 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 următorii coeficienţi de corecţie: 
 

Zona din cadrul localităţii Rangul localităţii 

IV V 

A 1,10 1,05 

B 1,05 1,00 
 

 

 

 

 

 

           
            
            
            
            
            
            
            
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

            
            
  

           
 

 



 ANEXA NR. 4 
       la Hotărârea nr.     34        / 30.11.    2011  
a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului 
 

IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT-persoane fizice si juridice  
 

I. Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
 

 Mijloc de transport  
Taxa stabilită pentru 

 anul 2011 
Impozitul propus pentru 

anul 2012 

lei/pe fiecare grupa de 
200 cm³ sau 

fracţiune din aceasta /an 

lei/pe fiecare grupa de 200 
cm³ sau 

fracţiune din aceasta /an 

Tipuri de autovehicule x X 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 

8 8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 
2000 cm3, inclusiv 

18 18 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 
2600 cm3, inclusiv 

72 72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 
3000 cm3, inclusiv 

144 144 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 
cm3 

290 290 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 24 

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de 
până la 12 tone inclusiv   

30 30 

8. Tractoare înmatriculate 18 18 
NOTĂ:      În cazul unui ataş, impozitul anual se stabileşte la nivelul a 50% din impozitul datorat pentru motocicletele, motoretele şi 

scuterele   respective. 

 

 

 



II. Pentru remorci, semiremorci sau rulote 

                        `         - lei/an -  

 

Masa totală maximă autorizată 

 
Impozitul stabilit   pentru anul 

2011,  
 

 
Impozitul   propus    pentru anul 

2012 
 

a. până la 1 tonă, inclusiv 8 8 

b. peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone, inclusiv 29 29 

c. peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone, inclusiv 45 45 

d. peste 5 tone 55 55 

 

 

III .Pentru mijloace de transport pe apa  
 

                 Lei/an 

Nr. 
crt. 

FELUL MIJLOCULUI DE TRANSPORT Impozitul stabilit   
pentru anul 2011 

 

Impozitul   propus    
pentru anul 2012 

 

1. Luntre,barci fara motor , folosite pentru pescuit si uz personal  18 18 

2. Barci fara motor , folosite in alte scopuri  48 48 

3. Barci cu motor  181 181 

4. Scutere de apa  181 181 
 

 

 

NOTA : Impozitele cuprinse in prezenta anexa se vor platii la organul fiscal in a carei raza teritoriala proprietarii isi au domiciliul , sediul 

sau punctul de lucru, conf. art. 261 ,alin 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR.5  
la Hotărârea nr.    34    / 30.11.   2011 

a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului 
IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT  

pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone 

I. Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egala sau mai mare de  12 tone 

                                       
  
 
 
 

Numărul axelor şi masa totală maximă 
autorizată 

Impozitul stabilit conform HGR nr. 1347 /23.12.2010 
pentru anul 2011 

Impozitul  propus  pentru anul 2012 

Impozitul ,in lei,pentru 
vehiculele angajate 

exclusiv in operatiunile de 
transport intern 

Impozitul ,in lei ,pentru 
vehiculele angajate  

operatiunile de 
transport intern si 

international 

Impozitul ,in lei ,pentru 
vehiculele angajate 

exclusiv in operatiunile 
de transport intern 

Impozitul ,in lei ,pentru 
vehiculele angajate  

operatiunile de transport intern 
si international 

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  
suspensi

e 

Vehicule cu 
sistem de  
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule 
cu  alt 
sistem 

de  
suspens

ie 

Vehicule cu 
sistem de  
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicul
e cu  alt 
sistem 

de  
suspens

ie 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Vehicule cu două axe x x x X x x x X 

1.Masa de cel putin  12 t, dar mai mica de 13 t 0 133 0 133 0 133 0 133 

2. Masa de cel putin   13 t, dar mai mica  de 14 t 133 367 133 367 133 367 133 367 

3. Masa de cel putin  14 t, dar mai mica de 15 t 367 517 367 517 367 517 367 517 

4. Masa de cel putin  15 t,dar mai mica  de  18 t 517 1169 517 1169 517 1169 517 1169 

5.Masa  de cel putin 18 tone  517 1169 517 1169 517 1169 517 1169 

II. Vehicule cu trei axe X X X X X X X X 

1. Masa de cel putin   15 t, dar mai mica   de 17  133 231 133 231 133 231 133 231 

2. Masa  de cel putin   17 t, dar mai mica  de 19  231 474 231 474 231 474 231 474 

3. Masa de cel putin  19 t, dar mai mica  de 21 t 474 615 474 615 474 615 474 615 

4. Masa de cel putin  21 t, dar mai mica  de 23 t 615 947 615 947 615 947 615 947 

5. Masa de cel putin  23 t, dar mai mica  de 25 t 947 1472 947 1472 947 1472 947 1472 

6. Masa de cel putin 25 tone dar mai mica de 26  947 1472 947 1472 947 1472 947 1472 

7.masa de cele putin 26 tone  947 1472 947 1472 947 1472 947 1472 

III. Vehicule cu patru axe X X X X X X X X 

1. Masa de cel putin     23 t, dar mai mica  de 25  615 623 615 623 615 623 615 623 

2. Masa de cel putin   25 t, dar mai mica    de 27  623 973 623 973 623 973 623 973 

3. Masa  de cel putin   27 t, dar mai mica  de 29  973 1545 973 1545 973 1545 973 1545 

4. Masa  de cel putin   29 t, dar mai mica  de 31  1545 2291 1545 2291 1545 2291 1545 2291 

5. Masa de cel putin   31 t dar mai mica  de 32 t 1545 2291 1545 2291 1545 2291 1545 2291 

6. Masa de cel putin 32 tone  1545 2291 1545 2291 1545 2291 1545 2291 



 
 

II. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată 
de peste 12 tone 
 
 
 
 

 
 

Numărul axelor şi masa totală maximă 
autorizată 

Impozitul stabilit conform HGR nr. 1347 
/23.12.2010 pentru anul 2011 

Impozitul  propus  pentru anul 2012 

Impozitul ,in lei,pentru 
vehiculele angajate 

exclusiv in operatiunile 
de transport intern 

Impozitul ,in lei 
,pentru vehiculele 

angajate  
operatiunile de 

transport intern si 
international 

Impozitul ,in lei ,pentru 
vehiculele angajate 

exclusiv in operatiunile de 
transport intern 

Impozitul ,in lei ,pentru 
vehiculele angajate  

operatiunile de transport 
intern si international 

Vehicule cu 
sistem de  
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule 
cu  alt 
sistem 

de  
suspensi

e 

Vehicule 
cu 

sistem 
de  

suspensi
e 

pneumati
că sau 

un 
echivale

nt 
recunosc

ut 

Vehicule 
cu  alt 
sistem 

de  
suspensi

e 

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  
suspensi

e 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Vehicule cu 2+1 axe x x x X x x x X 

1. Masa de cel putin  12 t, dar mai mica de 14 
t 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Masa de cel putin  14 t, dar mai mica de 16 t 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Masa de cel putin  16 t, dar mai mica de 18 t  0 60 0 60 0 60 0 60 

4. Masa de cel putin  18 t, dar mai mica de 20 t 60 137 60 137 60 137 60 137 

5. Masa de cel putin  20 t, dar mai mica de 22 t 137 320 137 320 137 320 137 320 

6. Masa de cel putin  22 t, dar mai mica de 23 t 320 414 320 414 320 414 320 414 

7. Masa de cel putin 23 t, dar mai mica de 25 
t 

414 747 414 747 414 747 414 747 

8. Masa de cel putin  25 t, dar mai mica de 28 
t 

747 1310 747 1310 747 1310 747 1310 

9.Masa de cel putin 28 tone  747 1310 747 1310 747 1310 747 1310 



II. Vehicule cu 2+2 axe     X X X X 

1. Masa de cel putin  23 t, dar mai mica de 25 
t 

128 299 128 299 128 299 128 299 

2. Masa de cel putin  25 t, dar mai mica de 26 
t 

299 491 299 491 299 491 299 491 

3. Masa de cel putin  26 t, dar mai mica de 28 
t 

491 721 491 721 491 721 491 721 

4. Masa de cel putin  28 t, dar mai mica de 29 
t 

721 871 721 871 721 871 721 871 

5. Masa de cel putin  29 t, dar mai mica de 31 
t 

871 1429 871 1429 871 1429 871 1429 

6. Masa de cel putin  31 t, dar mai mica de 33 
t 

1429 1984 1429 1984 1429 1984 1429 1984 

7. Masa de cel putin  33 t, dar mai mica de 36 
t 

1984 3012 1984 3012 1984 3012 1984 3012 

8. Masa de cel putin  36 t, dar mai mica de 38 
t 

1984 3012 1984 3012 1984 3012 1984 3012 

9.Masa de cel putin 38 tone 1984 3012 1984 3012 1984 3012 1984 3012 

III. Vehicule cu 2+3 axe X X X X X X X X 

1. Masa de cel putin  36 t, dar mai mica de 38 
t 

1579 2197 1579 2197 1579 2197 1579 2197 

2. Masa de cel putin  38 t, dar mai mica de 40 
t 

2197 2986 2197 2986 2197 2986 2197 2986 

3.Masa de cel putin 40 t 2197 2986 2197 2986 2197 2986 2197 2986 

IV. Vehicule cu 3+2 axe X X X X X X X X 

1. Masa de cel putin  36 t, dar mai mica de 38 
t 

1395 1937 1395 1937 1395 1937 1395 1937 

2. Masa de cel putin  38 t, dar mai mica de 40 
t 

1937 2679 1937 2679 1937 2679 1937 2679 

3. Masa de cel putin  40 t, dar mai mica de 44 
t 
 

2679 3963 2679 3963 2679 3963 2679 3963 

4. Masa de cel putin 44 tone 2679 3963 2679 3963 2679 3963 2679 3963 

V. Vehicule cu 3+3 axe X X X  X X X X 

1. Masa de cel putin  36 t, dar mai mica de 38 
t 

794 960 794 X 794 960 794 960 

2. Masa de cel putin  38 t, dar mai mica de 40 
t 

960 1434 960 960 960 1434 960 1434 

3. Masa de cel putin  40 t, dar mai mica de 44 
t 

1434 2283 1434 1434 1434 2283 1434 2283 

4.Masa de cel putin 44 t 1434 2283 1434 2283 1434 2283 1434 2283 
- 

 



ANEXA NR. 6 
la Hotărârea nr.       34     /    30.11.     2011  

a Consiliului local al al comunei Prundu Bargaului  
 

 
TAXA 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor in domeniul constructiilor 

 

 

 
 

 

 

1. Eliberarea certificatului de urbanism în mediul  rural –art.267 
alin 2 din Legea 571/2003 Codului fiscal 

Taxa stabilita  pentru anul 2011 
 

 
Taxa  propusa- pentru anul 2012 

 Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism: 

a) până la 150 mp inclusiv 3 3 

b) între 151 şi 250 mp inclusiv 3 3 

c) între 251 şi 500 mp inclusiv 4 4 

d) între 501 şi 750 mp inclusiv 5 5 

e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv 6 6 

f) peste 1.000 mp 
6+0.01 lei/m²pentru fiecare m² 

care depaseste 1000 m² 
6+0.01 lei/m²pentru fiecare m² 

care depaseste 1000 m² 

Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru 
mediul urban 

X X 

2. Eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 7 lei pentru fiecare m2 afectat 7 lei pentru fiecare m2 afectat 

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 

7 lei pentru fiecare m2 de 
suprafaţă ocupată de 

construcţie 

7 lei pentru fiecare m2 de 
suprafaţă ocupată de construcţie 

4. Eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de branşamente la 
reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu  

10 lei pentru fiecare racord 10 lei pentru fiecare racord 

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  

13 lei 13 lei 

6. Eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 8lei 8lei 



ANEXA NR. 7 
la Hotărârea nr.    34        /    30.11.      2011 

a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului 
 

TAXA 
taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel, cu excepţia celor din domeniul construcţiilor 

                                                                                     - lei -  

 
Denumirea taxei 

Taxa stabilită pentru anul 2011 Taxa propusa - pentru anul 
2012 

 

1. Eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice 

10 10 

11.Taxa de viză a autorizaţiilor prevăzute la pct. 1 
50% din cuantumul taxei stabilite 

la pct. 1 
50% din cuantumul taxei 

stabilite la pct. 1-  

2. Eliberarea autorizatiei sanitare de funcţionare 16 16 

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 

 
 
 

 15 
 21 
 27 

 
 
 

 15 
 21 
 27 

4. Eliberarea certificatului de producător                          20 20 

5. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică: 

x x 

- restaurant (toate tipurile cf. H.G.R. nr.843/1999):           x x 

          ≤  24 locuri pentru consumatori 300 300 

          >  24 locuri pentru consumatori 500 500 

- braserie, berărie, bar 300 300 

- pizzerie, fast-food 300 300 

- unitate tip bufet, bodegă, birt, rotiserie 300 300 

- unitate tip pub si bistro 300 300 

- cabaret, discotecă 400 400 

- unitate tip cofetărie, patiserie, ceainărie 300 300 

 

 

 



ANEXA NR. 8 
la Hotărârea nr.  34        /    30.11.     2011 

a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului 
 
 

 

 

TAXA 

pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

 

                                                                  lei/mp (fracţiune de mp)/an 

 

 

 

Denumirea taxei 

Taxa stabilită pentru 
anul 2011 

 
Taxe propuse   - pentru anul 2012 

 
 

 

Taxa pentru firmele instalate la locul 
exercitării activităţii 

28 28 

Taxa pentru afişaj şi panouri publicitare 
20 20 

Taxa reclamă şi publicitate 3% din valoarea contractului 3% din valoarea contractului 

 
 
  NOTĂ:  

1.Se exceptează de la plată serviciile de reclamă şi publicitate realizate prin mijloace de informare în masă scrisă şi 
audiovizuale, conform prevederilor art. 270 alin (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal .  

2.Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate vor depune o declaratie anuala la 
compartimentul impozite si taxe din cadrul primariei comunei Prundu Birgaului  , in termen de 30 zile de la data amplasarii panoului , 
afisajului sau structurii de afisaj . 
 

 

 

 

 

 

 



         ANEXA NR. 9 
la Hotărârea nr.  34           / 30.11.       2011 

a Consiliului local al comunei Prundu Bargaului  
 

 

 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
pentru activităţi artistice sau distractive de videotecă sau discotecă, indiferent de modul de denumire a acestora 

 
 

                                                                                                lei/mp/zi 

Denumirea taxei 
Taxa stabilită pentru 

anul 2011 

 
Taxa propusa  - pentru anul 2012 

 

Videoteca 2 2 

Discoteca 2 2 

 

 
NOTĂ: 

 Pentru determinarea impozitului pe spectacole, diferenţiat pe ranguri de localităţi, la nivelurile prevăzute în tabelul de 
mai sus se va aplica coeficientul de corecţie pozitivă pentru localităţi de rangul  IV de 1,10 si rangul V coeficientul 1,05 .   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR. 10 
la Hotărârea nr.       34    /   30.11.    2011 

                      a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului 
 

 
TAXA 

pentru folosirea locurilor publice pentru anul 2012 
(pieţe, târguri, oboare) 

       

 
DENUMIREA TAXEI 

 

Taxa stabilită 
pentru anul 

2011 

Taxe propuse - 
pentru anul 

2012 

0 1 2 

1. Taxa de utilizare a meselor, platourilor şi tarabelor de către 
producătorii agricoli particulari  - RON/mp/zi 

4 4 

2. Taxa de utilizare a meselor, platourilor şi tarabelor de către 
agenţii economici autorizaţi (societăţi comerciale, asociaţii familiale 
şi persoane fizice independente) - RON/mp/zi 

4 4 

3. Taxa de utilizare a meselor în hala de lactate pentru 
comercializarea laptelui şi a produselor lactate- RON/mp/zi 

4 4 

4.Taxa pt. vanzarea bovine, cabaline, adulte –RON/zi  3 3 

5. Taxa pt. vanzare  tineret bovin , cabalin si porcine adulte Ron /zi 3 3 

6. Taxa pt. vanzare ovine , caprine ,tineret porcin – Ron /zi 
  

3 2 

7. Comercializarea păsărilor ca: curcani şi gâşte - RON/buc. 4 1 

8. Comercializarea puilor de o zi - RON/buc. 1 - 

9. Taxa pentru comercializarea mieilor si iezi- RON/buc. 1 1 

10. Taxe pt. vanzarea furajelor si cerealelor direct din 
masina(functie de suprafata ocupata a masinii ) 
                     - autovehicole peste 10 tone 
                      -autocamioane 3 tone -10 tone RON /zi 
                      -aro+ remorca RON /zi 
                      -autoturism + remorca 

 
 
- 

50 
40 
30 

 
 

70 
50 
20 
20 

11.Taxe pt. ocuparea locurilor necesare vanzarii obiectelor de 
ocazie (obiecte si produse vechi ) 

3 3 

12. Taxe pt. ocuparea locurilor necesare vanzarii de cereale  
RON/zi 

4 4 

13. Taxa pentru închiriere cântare - RON/buc. 4 4 

14.  Taxa pentru inchiriere litre – RON /buc. 4 4 

15 Taxa pentru închiriere halate - RON/buc. 4 1 

16. Taxa pentru utilizarea grupurilor sanitare - RON/persoană 1 1 

17. Taxe pt. rezervare de spatii in piata  agroalimentara pt.  anul 
2011 ( taxa se incaseaza pana la 31.03.2011  dupa acesta data 
spatiul se pierde ) – RON /mp/zi 

2 2 



ANEXA NR. 11 
la Hotărârea nr.    34       / 30.11.       2011 

                                               a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului 
 

 

     TAXA HOTELIERA  

 
  

 

 

Cota  aplicata  asupra tarifelor de 

cazare  

 

Nivelurile propuse pentru anul 2012 

1 % 

  
 

 
 
 
 
 
ART 279 
      /1 taxa hoteliera se calculeaza prin apl;icarea cotei stabilite la tarifele de cazare  
                / 2 cota taxei  aplicata asupra tarifelor de cazare se stabileste de catre Consiliul local 
ART. 281 
          /1 unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local lunar pana la data de 10 inclusiv a lunii 
urmatoare  celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au  platit cazarea. 
 /2 unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la compartimentul de specialitate ale autoritatii 
administratie publice locale pana l a data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere , inclusiv 



ANEXA NR. 10a 
                              la Hotărârea nr.   34        /      30.11.    2011  
              a Consiliului local  al comunei Prundu Birgaului 

 
 

TAXA 
pentru persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar locuri publice 

in vederea desfasurarii unor activitati comerciale , cultural sportive , distractii , 
circuri , manifestari ,etc 

 

 
 

Denumirea taxei 

 
Taxa stabilită pentru 

anul 2011 
 

 
Taxe propuse - 

pentru anul 2012 
 

1. Taxa pentru vânzări produse de natura mărfurilor - RON/mp/zi  7 7 

2. Taxa pentru panouri mobile şi afişe– RON/mp/zi 1 1 

3 Taxa pentru standuri de prezentare şi acţiuni promoţionale– RON/mp/zi 4 4 

4. Taxa pentru depozitarea diverselor materiale de constructii – RON/mp/ 
an 

4 3 

5. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu schele pentru constructii – 
RON/mp/zi 

- 3 

6. Taxa pentru amenajarea si organizarea de santier pentru constructii 
RON/mp/zi 

- 3 

7.Taxa pentru amenajarea de terase in fata unitatilor pe perioada sezonului 
primavara – toamna – RON /mp/luna 

15 15 

8.Taxa utilizarea suprafetelor de teren inchiriate temporar din domeniul 
public cu ocazia diferitelor – RON /mp/zi 

5 5 

9. Taxa pentru parcarile cu plata – taxare/zi 3 3 

10. Taxe vanzari stradale-  lei /zi  5 5 

NOTĂ: 

1. Taxele locale prevăzute în tabelul de mai sus se plătesc anticipat ocupării suprafeţelor din 
domeniul public al comunei Prundu Birgaului        . 

2. Ulterior achitării taxei, se eliberează autorizaţie tip de folosire temporară a domeniului public. 
3. Pentru activitatile desfasurate de Organizatiile non profit si institutiile de invatamant 

preuniversiatre nu se percep taxele prevazute in prezenta anexa. 
 

 



 
ANEXA NR. 12 

la Hotărârea nr.     34     /    30.11.    2011 
a Consiliului local al al comunei Prundu Bargaului  

 

TAXA 
 vehicule lente si inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii pentru anul 2012  

                                                                   - lei/an/vehicul - 

 
Denumirea vehiculului lent 

 
Taxa stabilită pentru  

anul 2011 

Taxe propuse - pentru anul 
2012 

 
 

0 1 2 

1. Autocositoare 40 40 

2. Autoexcavator (excavator pe şasiu)  40 40 

3. Autogreder 40 40 

4. Autoscreper 40 40 

5. Autostivuitor 40 40 

6. Buldozer pe pneuri 40 40 

7. Combină agricolă pentru recoltat cereale   sau furaje 40 40 

8. Compactor autopropulsat 40 40 

9. Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc. 40 40 

10. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri 40 40 

11. Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri 40 40 

12. Excavator cu pneuri 40 40 

13. Freză autopropulsată pentru canale 40 40 

14. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat  40 40 

15. Freză rutieră 40 40 

16. Încărcător cu o cupă pe pneuri 40 40 

17. Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare 40 40 

18. Macara cu greifer 40 40 

19. Macara mobilă pe pneuri 40 40 

20. Macara turn autopropulsată  40 40 

21. Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente 40 40 

22. Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor 40 40 

23. Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la 
drumuri  

40 40 

24. Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor  40 40 

25. Maşină autopropulsată pentru forat 40 40 

26 Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt 40 40 



27. Plug pentru zăpadă autopropulsat 40 40 

28. Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn 40 40 

29. Tractor pe pneuri 40 40 

30. Troliu autopropulsat 40 40 

31. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 40 40 

32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 40 40 

33. Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 40 40 

34. Vehicul pentru marcarea drumurilor 40 40 

35 Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 40 40 

36.Pentru vehicule cu tracţiune animală 
(contravaloare numere 25 lei + taxa inregistrare 5 lei ) 

30 30 

37.Pentru alte vehicule decât cele prevăzute la pct.1 
- MOPEDE (22 lei placute + 20 tx. de inregistrare ) 
- Vehicole lente (25 lei placuteleX2 buc=50 lei  + 35 tx inregistrare ) 

* 
 

 
42 
85  

 
42 
85  

 
 

Notă: 
1. Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul unui contribuabil la data de 1 ianuarie, aceasta are obligaţia să depună o 
declaraţie fiscală până la data de 31 ianuarie a anului fiscal respective, cu excepţia celor existente deja în evidenţele f iscale, 
declarate în anii anteriori. 
2. Pentru vehiculele lente dobândite în cursul anului, persoanele vor depune declaraţia fiscală în termen de 30 de zile de la data 
dobândirii. 
3. Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie, taxa datorată pentru 
întregul an fiscal se achită până cel târziu la data de 31 martie a anului de referinţă. 
4. Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie, taxa se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei 
în care s-a dobândit vehiculul lent, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv, şi se achită pana cel 
mai tarziu la data de 31 martie a anului de referinta ,iar pentru vehiculele lente dobandite dupa data de 1 martie ,taxa se achita in 
cel mult 30 zile calendaristice de la data dobandirii ; 
5. Pentru vehiculele lente înstrăinate ori scoase din funcţiune, taxa aferentă se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii 
următoare celei în care s-a produs această situaţie, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv, 
regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul compensării, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 1 

La Hotararea nr.____/2012 

 

 

ANEXA NR. 13 
la Hotărârea nr.    34      /    30.11.   2011 

         a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului 
TAXA 

extrajudiciară de timbru 
                 - lei - 

 
Extras din norma juridică 

Taxa stabilită pentru  
anul 2011 

Taxe propuse   - pentru 

anul 2012 

 

1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe 
lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 

a) Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte 
autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt 
în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror 
alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru 
care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 

 
 

2 

 
 

2 

b) Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de  animal:                                   
- pentru animale sub 2 ani           
- pentru animale peste 2 ani 

 
2 
2 

 
2 
2 

c) Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de 
animal, în bilete de proprietate:                      
- pentru animale sub 2 ani           
- pentru animale peste 2 ani 

 
 

2 
4 

 
 

2 
4 

e)Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 13 13 

f) Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 2 

g) Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă 
întocmite de autorităţile străine 

2 2 

h) Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 2 

i) Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau          
deteriorate 
 

2 2 
 
 

 



 
2. Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicole in vederea obtinerii permiselor de conducere 

a) Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala 
de conducatori de autovehicole : 

- obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicole din 
subcategoria A, A1 , B, B1  si B+ E , C 

 

 
  
 
                   5 

 
 
 
                    5 

 

 
3. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru 
probe 

a) Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: 
- autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg 

inclusiv 
- autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată  de pana la  3.500 kg 

inclusiv 
- autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 

 
- 
 

52 
 

125 

 
- 
 

52 
 

125 

b) Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor 
neînmatriculate permanent sau temporar 

 
8 

 
8 

c) taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehicolelor  si remorcilor  357 357 
 

4.Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în 
baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

13 13 

 
1) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor 
legale.  
2) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor 
de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.097 din 24 noiembrie 
2004, aprobată prin Legea nr.34/2005, de la data de 24 noiembrie 2004, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit, astfel că, taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute la capitolul V din anexa la Legea 
nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare, nu se mai datorează. 
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ANEXA NR. 14 
la Hotărârea nr. 34  /30.11..2011 

 a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului 
 
 

TAXA 
Pentru inchirieri ocazionale a CAMINULUI CULTURAL  

 
 
 

Nr. 
 crt 

Denumirea taxei Taxa stabilita pentru  
         anul 2011 

Taxa propusa pentru 
 anul 2012 

1. Taxe pentru inchirierea Caminului Cultural 
Prundu Birgaului pentru nunti  

 
800 

 
800 

2. Taxe pentru inchirierea Caminului Cultural 
Prundu Birgaului pentru masa inmormantare  

 
50 

 
50 

3. Taxe pentru intrare la hora  
a) baieti  
b) fete 
c) casatoriti  

 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA NR. 16 
la Hotărârea nr. 34 /30.11.2011 

 a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului 

 

 
Scutiri la plata impozitelor si taxelor locale  

 
 
1.  Veteranii de razboi si vaduvele de razboi   beneficiaza de urmatoarele scutiri fiscale  : 
  

-scutire de plata impozitului pe cladire si teren aferent constructiilor ; 
 -scutirea de la plata  impozitului pentru terenurile arabile in suprafata de pana la 5 ha.  
 
2. Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de urmatoarele facilitate fiscale : 

 
- scutire de la plata taxei asupra autoturismelor ,motocicletelor cu atas si motociclurilor ,adaptate 
handicapului ; 
-scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati economice si 
viza anuala  a acestora ; 
-scutirea de la plata taxei hoteliere 
 

3. Persoanele fizice prevazute la art.1. al decretului –lege nr. 118 /1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate  din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie  1945 
precum si celor deportate in strainatate  ori constituite  in prizioneri ,republicat  ,cu modificarile si 
completarile ulterioare ,precum si in alte legi , beneficiaza de urmatoarele scutiri fiscale  : 

 
- scutire de la plata impozitului pe cladire si teren  aferent constructiilor  ; 
- impozitul asupra  mijloacelor de transport ; 
- taxa pentru eliberarea certificatelor ,avizelor si autorizatiilor ,precum si alte taxe prevazute la art 282 si 

art 283 din Legea nr. 571 /2003  
 
4. Persoanle prevazute la art 3. alin (1) lit (b) si art 4 alin (1) din Legea recunostintei fata de eroii-

martiri si luptatori care au contribuit la Victoria Revolutiei romane din decmbrie 1989 nr. 
341/2004  nu datoreaza : 

 - scutire de la plata impozitului pe cladire si teren  aferent constructiilor  ; 
- impozitul asupra  mijloacelor de transport , aferenta unui singur autoturism tip hycomat sau a unui 

motociclu ; 
 

 
 

5. In cazul unei cladiri ,a  unui teren sau al unui mijloc de transport detinut  in comun de o persoana fizica 
prevazute la  pct 1- 4 , scutirea se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti – 

6. Scutirea la plata impozitului pe cladiri se aplica doar caldirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice 
prevazute la pct 1-4 ; 

7. Scutirea de la plata impozitelor si taxelor pentru persoanele prevazute la pct 1-4 se face cu data de 1 a 
lunii urmatoare depunerii actelor : cerere , acte doveditoare privind proprietatea (extras CF actualizat) si 
actul care atesta calitatea de scutit  ; 

 

 

 



 
                 ROMANIA       

JUDETUL BISTRITA-NASAUD         

COMUNA PRUNDU - BARGAULUI    

          Str. Principala  nr. 512 

     TEL/FAX.  0263-265009 

      Email ppb@primariaprundub.ro 

                  Cod fiscal  4347410 

    Nr C20/ 5388    / 28. 10.2011 

______________________________________________________ 
 
 
 
 
 

ANUNŢ 
cu privire la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi  taxelor locale 

   datorate de persoanele fizice şi juridice  din comuna Prundu Birgaului   în anul 2012 
 
 
 
 

În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003, 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 comuna Prundu Birgaului  în anul 2012  şi intenţia 
de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al  comunei Prundu Birgaului , în şedinţa ordinară 
din luna Noiembrie 2011. 

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 comunei Prundu Birgaului , Registratură , str. Principala  
nr. 512 , până la data de 28 noiembrie 2011  sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-265009  sau 
prin e-mail, la adresa: primaria@prundubargaului.ro . 

 

 
 

         PRIMAR , 
      ILIE AVRAM   
 
 
 

 
Afisat  la fisierul Primariei comunei Prundu Birgaului in data de  28.10.2011 de catre inspector –Pintilie Angela 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ppb@primariaprundub.ro


 

 
ROMANIA 

                                JUDETUL BISTRITA-NASAUD     

 COMUNA PRUNDU – BARGAULUI 

    Str. Principala  nr. 512 

     TEL/FAX.  0263-265009 

                    Email primaria@prundubargaului.ro  
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PROCES-VERBAL 
 

 

 Astazi 28.10.2011  ,in conformitate cu prevederile Legii nr. 52 /2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica am procedat la afisarea la sediul Primariei comunei Prundu 

Birgaului ,str. Principala nr. 512  ,a proiectului de hotarare : 

 -HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE  

DATORATE DE CATRE PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE DIN COMUNA PRUNDU 

BIRGAULUI PENTRU ANUL 2012; 

 Orice persoana interesata va putea formula propuneri ,sugestii  ,opinii  cu valoarea  de 

recomandare . 

   Propunerile ,sugestiile sau recomandarile sa vor putea formula in scris si se  vor depune la 

Primaria comunei Prundu Birgaului  -secretariat ,pana la data de 28.11.2011 sau se vor comunica 

prin fax 0263/265009 ,email –primaria@prundubargaului.ro  
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