
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA NASAUD  
CONSILIUL LOCALCHIUZA  
 

 
PROIECT  de  HOTĂRÂRE nr.2532 din 24.09.2020 

 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de 
persoanele fizice și juridice din comuna Chiuza în anul 
2022 

 
Consiliul Local al comunei Chiuza, județul Bistrița-Năsăud întrunit 

în ședință ordinara din 30.11.2021 in prezenta a _______ consilieri , 
Având în vedere: 
        - referat de aprobare a Primarului comunei Chiuza , domnul 
Bradea Grigore , înregistrată sub nr.______________ 

- raportul de specialitate nr.______________  al 
Compartimentul financiar  contabil; 
        - avizele  favorabile al comisiilor de specialitate  nr. 
_______din_______ale Consiliului local  Chiuza ;     

- proces verbal  nr. 2533 din 24.11.2021, cu privire la afisarea 
proiectului de hotarare; 

-proces verbal de ridicare afisaj nr._________din _______ ; 
In conformitate cu: 

-prevederile art. 9 pct. 3 Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea 
nr. 199/1997; 

-prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Titlului IX, Capitolul I-Capitolul VIII, art. 453-
art.483, art.486 alin.(4),  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1/2016- partea II-
a, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Chiuza  nr. 2 
din 7.01.2010 privind încadrarea pe zone de fiscalitate a teritoriului 
administrativ al comunei Chiuza ; 

 - prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului național – secțiunea a IV-a – Rețeaua de 
localități, cu modificările si completările ulterioare; 



-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 
80/2013 privind taxele judiciare de timbru; 

-prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1553/2003 privind 
reevaluarea imobilizărilor corporale și stabilirea valorii de intrare a 
mijloacelor fixe; 

-prevederile art.  266 alin. (1), alin. (5), alin (6) si alin (7) din 
Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările ulterioare; 

-prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 
41/2016 din 28 iunie 2016, privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările 
ulterioare; 

-prevederile Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul 
agricol, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.98/2009, cu 
modificările si completările ulterioare; 

-Prevederile Ordinuluinr.25/1382/37/1642/14297/746/20/2019, 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a 
registrului agricol pentru perioada 2020 - 2024;  
 -prevederile Legii nr. 196/2017 din 29.09.2017, pentru 
modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 -prevederile art. 1 alin (2), art. 2, art. 4 lit.b) și art. 7 din Legea 
nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în 
administrația publică; 

   În temeiul prevederilor art.139 alin (3) lit c, art. 196 lit 
(a) , din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ . 

 
 

HOTĂRĂSTE: 
 

Art.1-Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2022 , cu 
nivelurile stabilite prin indexare cu indicele de inflatie 2,6 %  după cum 
urmează: 
a)-nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând 
impozitele şi taxele locale pentru anul  2022  , conform anexei nr. 1, la 
prezenta hotărâre; 
b )-pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice,impozitul pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote de 0,1%, asupra valorii impozabile a clădirii, 
determinată din aplicarea valorilor sabilite la pct. a) conform art. 457 din 



Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal; 
c)-pentru clădirile nerezidenţiale  aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1 %, 
asupra valorii care poate fi: 
-valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
-valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, 
construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
-valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă. 
În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform 
prevederilor de la pct. c), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 
2% asupra valorii impozabile determinată din aplicarea valorilor sabilite 
la pct. a) conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. 
d)-pentru clădirile nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri 
se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile 
a clădirii. 
e) (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului 
calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457din 
Legea 227/2015, Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, 
conform art. 458,din Legea 227/2015, Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. 
    (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal 
la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se 
calculează conform art. 457din Legea 227/2015, Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. 
    (3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop 
nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli: 
e.1) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la 
care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează 
conform art. 457din Legea 227/2015, Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 
e.2) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la 
care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt 
înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, 



impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458 din Legea 
227/2015, Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
f)-pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote de 0,2 %, asupra valorii impozabile a clădirii. 
g)-pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute 
de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote de  1% asupra valorii impozabile a clădirii. 
h)-pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute 
de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% 
asupra valorii impozabile a clădirii. 
i)- În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea 
persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului 
calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform f), cu 
impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform 
g) sau h). 
 
 j) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a 
clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 
decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa 
şi poate fi: 
j.1- ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 
j.2- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un 
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a 
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
j.3- valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, 
construite în cursul anului fiscal anterior; 
j.4- valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul 
de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal 
anterior; 
j.5- în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing 
financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un 
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a 
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
j.6- în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea 
înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată 
concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz. 
j.7- Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza 
unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în 



conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la 
data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de 
plată din anul de referinţă. 
j.8 Prevederile alin. J.7 nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin 
persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de 
declanşare a procedurii falimentului. 
k)-În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă 
a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului 
taxei pe clădiri este 5%. 
      l) Plata impozitului/taxei 
    (l.1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la 
datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 
    (l.2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru 
întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului 
respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 
    (l.3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către 
contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 
primul termen de plată. 
    (l.4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe 
clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, 
prevederile alin. (l.2) şi (l.3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 
    (l.5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se 
plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni 
din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, 
titularul dreptului de administrare sau de folosinţă. 
    (l.6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o 
lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe 
clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau 
de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului. 
Art.2.  
2.1 Stabilirea impozitului/taxei pe teren 
a)  Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa 
terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi 
categoria de folosinţă a terenului, conform  Anexa 2. 
b) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul 
agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe 
teren se stabileşte conform Anexa 3. 
c) -  Se stabileşte impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan 



prevazută în anexa nr. 4, la prezenta hotărâre. 
d)Pentru terenurile proprietate publică sau privata 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 condiţiile similare impozitului 
pe teren. 
2.2Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren 
    (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de 
persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a 
anului fiscal anterior. 
    (2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul 
acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la 
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află 
terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează 
impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
    (3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este 
transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care 
deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a 
anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 
    (4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se 
modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment 
care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează 
conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
    (5) În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul 
acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la 
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află 
terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi 
datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor. 
    (6) În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele 
înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile 
executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în 
vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de 
cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în 
evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar 
impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal 
local lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală. 



    (7) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing 
financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 
    a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul; 
    b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât 
prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren se datorează de locator, 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a 
fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-
primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea 
bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de 
leasing; 
    c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei 
fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află 
terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de 
leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor 
documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca 
urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor 
documente. 
    (8) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în 
temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă 
care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii 
unei declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare intrării în vigoare a contractului. 
    (9) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în 
temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori 
folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de 
drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, 
administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul 
fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în 
vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a 
acestor contracte. 
    (10) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren 
datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună 
o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 
competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în 
care s-a înregistrat situaţia respectivă. 
    (11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de 
înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru şi publicitate 
imobiliară. 



    (12) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul 
persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata 
impozitului sau a taxei pe teren. 
2.3. Plata impozitului şi a taxei pe teren 
    (1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la 
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
    (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru 
întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a 
anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 
    (3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către 
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se 
plăteşte integral până la primul termen de plată. 
    (4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe 
terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, 
prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat. 
    (5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se 
plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni 
din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, 
titularul dreptului de administrare sau de folosinţă. 
    (6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, 
persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe teren de la 
concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă 
şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni 
din perioada de valabilitate a contractului. 
Art.3.- Se stabileşte taxa/impozitul asupra mijloacelor de transport, care 
aparţin contribuabililor persoane fizice şi juridice, pe anul 2022, conform 
anexei nr. 5, la prezenta hotărâre. 
Art.4. - Se stabileşte taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 
autorizaţilor, pe anul 2022, conform anexei nr. 6, la prezenta hotărâre. 
Art.5. - Se stabileşte taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi 
publicitate, conform anexei nr, 7, la prezenta hotărâre. 
Art.6. - Se stabileşte impozitul pe spectacole pentru activităţile artistice 
şi distractive de videotecă şi discotecă, conform anexei nr. 8, la prezenta 
hotărâre. 
Art.7. - Se stabilesc sancţiuni prevazute de art. 493 alin. 2, lit. a) şi b), 
alin 4), alin. 5), din Legea 227/2015, privind Codul fiscal, conform anexei 
nr. 9, la prezenta hotărâre. 
Art.8. -Facilităţile fiscale, pentru care nu se datorează impozite/taxe, 
conform Codului fiscal / Titlul IX impozite şi taxe locale, sunt cuprinse în 



anexa nr. 10 la prezenta hotărâre; 
Art.9. - Anexele nr .1-10, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.10. 
(1)Impozitele şi taxele locale se platesc anual în doua rate egale pâna la 
31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru neplata la termenele 
enunţate, contribuabilii persoane fizice şi juridice, datorează majorări de 
întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. 
(2) Se acordă pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri, teren şi 
mijloace de transport datorat pentru intregul anul 2022, de catre 
persoanele fizice şi juridice pănă la data de 31 martie 2022, o bonificaţie 
de 10% pentru debitele a caror sumă este mai mare de 50 de lei 
inclusiv; 
(3)Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport datorat 
aceluiaş buget local de catre contribuabili persoane fizice şi juridice, de 
pana la 50 lei inclusiv, se plateşte integral până la primul termen de 
plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe 
clădiri, teren, mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat 
bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ teritoriale, suma de 50 lei 
se referă la impozitul pe cladiri, teren şi mijloace de transport cumulat al 
acestora. 
Art.11. Anularea creanțelor fiscale: 
   (1)Plafonul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local care 
se anulează este de 40 lei, 
   (2) Prevederile alin. (1) se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi 
neachitate de debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a anului. 
   (3) Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal local se 
anulează şi în următoarele situaţii: 
    a) ulterior închiderii procedurii insolvenţei, în situaţia în care creanţele 
nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să 
nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i 
se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri 
frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia, potrivit legii; 
    b) ulterior închiderii procedurii de reorganizare judiciară, în situaţia în 
care creanţele fiscale nu sunt acceptate în planul de reorganizare 
confirmat de judecătorul-sindic, sub rezerva ca debitorii să se 
conformeze planului de reorganizare aprobat. 
(4) Pe toată perioada derulării procedurii insolvenţei sau reorganizării 
judiciare, după caz, creanţele prevăzute la alin. (3) nu se sting. 
Art.12.  
(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2021; 
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se abrogă Hotărârea 



Consiliului local Chiuza nr.53 din 29.11.2019 şi orice Hotărâre anterioară 
a Consiliului local, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum 
şi orice alte dispoziţii contrare; 
Art.13. 
(1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează 
primarul comunei, Compartimentul buget finanţe-contabilitate, 
Compartimentul administraţie publică, stare civilă, asistenţă socială, 
autoritate tutelară, resurse umane, personal şi evidenţă imobiliară, 
Compartimentul Tehnic, urbanism, achiziţii publice, licitaţii din cadrul 
Primăriei Chiuza; 
(2)-Constatarea, urmărirea şi Încasarea impozitelor şi taxelor locale din 
prezenta hotărâre se face de către personalul din cadrul 
Compartimentului buget finanţecontabilitate al Primăriei comunei Chiuza. 
Art.14. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei 
Chiuza in şedinţă ordinară cu respectarea art.45 alin.(2) din Legea 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv cu un număr de Voturi "pentru"........ voturi 
"împotrivă",….."abţineri", din numărul de ..consilieri  prezenţi la şedinţă. 
Art.15. - Prezenta hotărâre se va comunica cu: 
 -Instituţia Prefectului- judeţul Bistriţa-Năsăud; 
 -Primarul comunei CHIUZA; 
 -Compartimentul contabilitate, impozite si taxe; 
 -Compartimentul administraţie publică, stare civilă, asistenţă socială, 
autoritate tutelară,resurse umane, personal şi evidenţă imobiliară; 
 -Compartimentul Tehnic, urbanism, achiziţii publice, licitaţii; 
 -locuitorilor comunei prin afişare şi prin publicarea pe site-ul Primăriei 
Chiuza. 
 

 
Primar, 

Bradea Grigore 
 


