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H O T A R A R E 
privind indexarea impozitelor si taxelor locale,precum si a taxelor speciale,in anul 2021 

pentru anul 2022 
 
 

Consiliul local al comunei Sieu Magherus ,judetul Bistrita Nasaud convocat in sedinta 

ordinara in data de  22.04.2021; 

Avand in vedere: 

-referatul de aprobare intocmit de  primarul comunei Sieu Magherus ,  înregistrata sub nr. 

1685 din 05.03. 2021; 

            -raportul de specialitate intocmit de d-na Zagrean Mihaela Crinuta consilier superior 

compartimentul impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sieu 

Magherus ,  înregistrat sub nr. 1686 din 05.03. 2021;   

-Hotararea Consiliului local Sieu Magherus nr.59/27.11.2020  privind stabilirea  

impozitelor si taxelor locale,precum si a taxelor speciale,pe anul 2021; 

             -prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, 
art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

            -prevederile art. 491 si art.493 alin. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 
            -prevederile Hotararii Guvernului  1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare; 

            -prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.129 alin.1 ,alin.2 lit b,alin.4 lit.c art.139 alin. 3 lit c  din Ordonanta de 

Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

            -Anuntul privind Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale in 

anul 2021 inregistrat sub nr.1687/05.03.2021; 

             -Procesul verbal de afisaj al Proiectului de hotarere privind indexarea impozitelor si 

taxelor locale in anul 2021 inregistrat sub nr.1688/05.03.2021; 

             -Procesul verbal de dezafisaj al Proiectului de hotarere privind indexarea impozitelor si 

taxelor locale in anul 2021 inregistrat sub nr.1961/16.03.2021; 

              -avizul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local Sieu Magherus 

inregistrat sub  nr.19  /20.04.2021 ; 

       In temeiul  art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
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H O T A R A S T E: 

 
Art. 1. Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, se indexeaza in  anul 2021, 

cu rata inflaţiei , comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  de 2,6%, de către Consiliul Local al 
comunei Sieu Magherus şi se aplică în anul fiscal următor. 

Art. 2.  Se indexeaza cu 2,6 % impozitul pe clădirile rezidenţiale ( de locuit ) şi clădirile-

anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice conform anexei  nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se indexeaza cu 2,6% impozitul pe teren amplasat in intravilan, pe ranguri de localităţi şi 
pe zone,  înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, conform anexei  
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4.  Se indexeaza cu 2,6% impozitul pe teren amplasat in intravilan, pe ranguri de 

localităţi şi pe zone, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de 
terenuri cu construcţii, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5. Se indexeaza cu 2,6% impozitul pe teren în sumă fixă /an  pe hectar de teren, pe ranguri 

de localităţi, categorii de folosinţă fara  zone pentru persoanele fizice şi juridice care deţin în 
proprietate teren în extravilanul  localităţilor componente ale comunei Sieu Magherus, conform Anexei 

nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6. Se indexeaza cu 2,6%  impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică care 

aparţin contribuabililor persoane fizice şi juridice, în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, 
pentru fiecare grupa de  200 cm ³ sau fracţiune din aceasta, precum si in functie de  masa totală 
maximă admisa ,numarul de axe ,combinatii de autovehicule sau a modalitatii de deplasare uscat sau 

apa  conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.7. Se indexeaza cu 2,6% taxa pentru, eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi 

autorizaţiilor în domeniul construcţiilor si pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor 
activitati  conform Anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. Se indexeaza cu 2,6% taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, pentru afisaj in 

scop de reclama si publicitate ,precum si  impozitul pe spectacole pentru persoanele care organizează o 
manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă, conform Anexei nr. 7, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.9. Se indexeaza cu 2,6% taxele speciale pentru functionarea unor servicii publice locale 

create in interesul persoanelor fizice / juridice  , conform Anexei nr. 8, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.10. Se indexeaza cu 2,6% taxele pentru folosirea locurilor publice, detinerea si utilizarea 

echipamentelor si a  utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala 

,taxa pentru procedura administrativa de divort ,eliberarea de copii de pe planuri cadastrale, etc  

intitulate general „Alte taxe locale ” conform Anexei  9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.11.Limitele amenzilor se indexeaza cu 2,6% conform Anexei  12, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
Art.12. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022. 



Art.13.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei  
Sieu Magherus , prin aparatul de specialitate al său.  

Art.14. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul local al comunei Sieu Magherus  

astfel:din totalul de 13 consilieri, prezenti 12 consilieri, voturi pentru 11 ,abţineri un vot, 

împotrivă -  . 
 Art. 15. Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina de internet a 

primăriei  şi se comunică prin grija secretarului comunei cu : 

-Primarul comunei Șieu Măgheruș; 
-Compartimentele impozite si taxe,contabilitate ; 

-Instituţia Prefectului, judeţul Bistriţa-Năsăud ; 
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