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          ROMÂNIA  

JUDEŢUL SUCEAVA  
 COMUNA BILCA     
  Strada  Calea Bucovinei Nr.295, judeţul Suceava, cod poştal 727030 
                       
       
 Tel/fax: 0230-411143/0230-411110;e-mail:primaria_bilca@yahoo.com 

DISPOZIŢIE 
privind   convocarea Consiliului Local Bilca în  şedinţă ordinară 

 
Rusu Zaharie, primarul comunei Bilca,judeţul Suceava; 

-art.16 alin.1 si 3 din Regulamentul de organizare si functionare a  
Consiliului Local Bilca 
 În temeiul prevederilor art.39 alin.1 şi art.68 alin 1 din Legea 
nr.215/2001 - privind  administraţia publică locală,republicata   ; 

 
DISPUN: 

 
Art.1.Se convoacă Consiliul Local al comunei Bilca,judeţul Suceava în 
şedinţă ordinară  pentru data de 21.12.2016, ora 14, în sala de şedinţe a 
Primăriei comuna Bilca, cu următorul proiect al ordinii de zi: 
1.Prezentarea spre aprobare a procesului  verbal de ședință din data de : 
25.11.2016. 
Prezinta: Taciuc Viorica Rodica – secretarul comunei Bilca 
2.Proiect de hotărâre    privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale  pentru 
anul 2017 in comuna Bilca  
Iniţiator:Rusu Zaharie – primar 
3.Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local de venituri si 
cheltuieli pentru luna decembrie 2016 
Iniţiator:Rusu Zaharie – primar 
4.Proiect de hotarare   privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor 
publice din cadrul  aparatului de specialitate a  primarului comunei Bilca  
Iniţiator:Rusu Zaharie – primar 
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  valorificarii masei lemnoase  in 
cantitate de 7 mc  rezultata in urma  curatirii efectuate in anul 2017 
Iniţiator:Rusu Zaharie – primar 
6.Prezentarea cererilor cetățenilor  
Prezinta : Taciuc Rodica – secretarul  
 
Art.2. Secretarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziţii. 
 
PRIMAR 
Ing.RUSU ZAHARIE     Avizat pentru legalitate, 
        Secretar comună, 
      Cons.jr.TACIUC VIORICA RODICA 
BILCA .15.12.2016                                                                                                                             
 NR.315 
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            R O M Â N I A 
JUDEȚUL SUCEAVA 
COMUNA  BILCA 
CONSILIUL LOCAL 
 
          PROIECT 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului de ocupare a func țiilor publice din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului pentru anul 2017 
 
Consiliul local al comunei BILCA,județul Suceava ; 
 Având în vedere: 
 -  expunerea de motive a primarului comunei BILCA, înregistrat cu nr. 9055 
din 15.12.2016; 
 - raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei, înregistrat cu nr. 
9056 din 15.12.2016 ; 
 - raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală,juridică și 
de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor înreg.la nr. 
……….  din 20.12.2016 
 Având în vedere structura organizatorică a instituției aprobată prin Hotărârea 
Consiliului local pentru anul 2016 ; 
 În conformitate cu Ordinul nr.7.660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor 
pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice; 
 Având în vedere prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici ,republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.36,alin.(2) lit.a), ale alin.(9) și ale art.115 alin.(1) 
lit.b) art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 Art.1. - Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Bilca, pentru anul 2017, conform Anexei nr.1 , care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
  
 Art.2 . - Se încredințează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
Primarul comunei Bilca, în calitate de ordonator principal de credite. 
 
 
  

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. RUSU ZAHARIE 
    Avizat pentru legalitate, 

Secretar comuna, 
                                                                             Cons. Jr.Taciuc Viorica R odica 
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             ROMÂNIA  
JUDEŢUL SUCEAVA  
 COMUNA BILCA    
  Strada Calea Bucovinei nr. 295 , judeţul Suceava, cod poştal 727030 Tel/fax: 0230-411143/0230-
411110;e-mail:primaria_bilca@yahoo.com 
                    Web: www.primaria-bilca.ro 

 

                                                               P R O I E C T  

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 în comuna BILCA  

 
Consiliul Local al comunei BILCA, judeţul Suceava 
            În temeiul prevederilor  : 
- art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.1999/1997  
-art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art.45 alin.1 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
-art.457 alin.(1), alin.(2), art.458 alin.(1), alin.(2), art.460 alin.(1), alin.(2) 
art.465 alin.(2), alin.(7), art.470 alin.(3), art.474 alin.(1), alin.(2), alin.(4), 
alin.(10), alin.(14), alin.(15), alin.(16), art.477 alin.(5), art.478 alin.(2), art.481 
alin.(2), art.484, art.486, art.489, art.495 lit.f) ale Titlului IX – Impozite şi taxe 
locale din Legea nr.227/8 septembrie 2015 privind Codul fiscal; 
-art.183 şi art.266 alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală; 
-art.5, art.16, alin.(2) şi art.20, alin.(1), lit.b) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
         Având în vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei BILCA înregistrat cu nr. 9053 din 
15.12.2016 ; 
 - raportul compartimentului de specialitate din aparatul propriu al primarului 
comunei,înregistrat cu nr. 9054 din 15.12.2016 ;  
- raportul favorabil de avizare al Comisiei    pentru      dezvoltare      economico  -  
socială , buget -Finanţe   ,administrarea      domeniului      public   şi   privat   al   
comunei agricultură,gospodărire comunală,protecţia mediului,servicii şi 
comerţ,înregistrat cu nr. ………..din 20.12.2016 
-raportul favorabil al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi lini ştii publice, a drepturilor cetăţenilor,înregistrat 
cu nr……din 20.12.2016 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
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ART.1. Se  stabilesc valorile impozabile,impozitele,taxele locale si 
amenzile în  sume fixe  sau  cote  procentuale, pentru anul 2017, astfel cum sunt 
redate în Anexa nr. 1 la prezenta  hotărâre. 

ART.2. Impozitul pe clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse de 
0,10 % , asupra valorii impozabile a clădirii, potrivit art. 457 alin.1.din Legea 
227/2015, conform anexei nr. 1. 

ART.3.  (1)Impozitul pe  clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii 
,potrivit  art .458 alin1 din Legea 227/2015 ,care poate fi:  

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

 b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, 
construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

 c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul 
de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă.  

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii, potrivit 
art.458 alin.3 din Legea 227/2015. 

 (3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform 
prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra 
valorii impozabile determinate conform art. 457.  

ART.4. (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute 
de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 
cote  de 0,10 %  asupra valorii impozabile a clădirii,potrivit  art.460 alin.1 din 
Legea 227/2015. 

 (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 
cote de  1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii potrivit  art.460 
alin.2 din Legea 227/2015. 

 (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra 
valorii impozabile a clădirii, potrivit  art.460 alin.2 din Legea 227/2015. 

(4) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea 
impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota 
impozitului/taxei pe clădiri este 5%. potrivit  art.460 alin.8 din Legea 227/2015. 

ART.5  (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până 
la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv, conform art. 462 din Legea 
227/2015. 

 (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 până la 10%. 

(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. 



 5

 (4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai 
multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ - teritoriale, 
prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 

 (5) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare 
fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite 
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 

ART.6.  (1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până 
la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv, potrivit art 467 din Legea 
227/2015. 

 (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 până la 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) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare 
fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite 
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.   

ART.7.  (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie 
de tipul mijlocului de transport, potrivit art.470 din Legea 227 si conform anexei 
nr. 1 care face parte integranta la prezenta  hotărâre. 
(2) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 
 (3) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din 
impozitul pentru motocicletele respective. 
 ART.8.  (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două 
rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv potrivit art 472 
din Legea 227/2015. 
 (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat 
pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului 
respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de  10% .    
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, 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. În cazul în care contribuabilul 
deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este 
datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ - teritoriale, suma de 50 
lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 

Art.9  (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă 
rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1) art. 474 si conform 
anexei nr. 1 care face parte integranta la prezenta hotărâre. 

 (2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei 
iniţiale. 
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 (3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către 
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari este în sumă de  
15 lei . 

 (4) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire 
rezidenţială sau clădire - anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţii. 

 (5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii 
decât cele menţionate la alin. (4) este egală cu 1% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

 (6) Pentru taxele prevăzute la alin. (4) şi (5) stabilite pe baza valorii 
autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:  

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie 
declarate de persoana care solicită autorizatia şi se plăteşte înainte de emiterea 
autorizatiei; 

 b) pentru taxa prevăzută la alin. (4), valoarea reală a lucrărilor de 
construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită 
conform art. 457; 

 c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar 
nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana 
care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea 
lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale; 

 d) până în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia 
finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate 
al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată 
pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 

 e) până în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul 
de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea 
stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către 
persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie 
rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.  

(7) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei 
iniţiale. 

 (8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a 
unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 

 (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare 
lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor 
geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi 
alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi 
explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce 
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vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o 
valoare de 15  lei. 

 (10) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi 
prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de 
foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost 
emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte 
suprafaţa efectiv afectată. 

 (11) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de 
organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse 
în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de organizare de şantier. 

 (12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, 
căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie. 

 (13) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate 
pe căile şi în spaţiile publice este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru 
pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 

 (14) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri 
şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte în suma de  13 lei, 
inclusiv, pentru fiecare racord. 

 (15) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă se stabileşte  în sumă de  9 lei . 
 ART.10.  (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare  
este de  20 lei . 
 (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol este in 
suma de  80 lei . 
 (3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 
- Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative 
şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, 
actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 
337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - 
CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după 
caz, în a cărui rază administrativ - teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă 
pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în 
sumă de:  
a) 1.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv; 
 b)  4.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.  
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(4) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în 
cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de 
către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau 
standul de comercializare. 
 ART.11. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la 
bugetul local al unităţii administrativ - teritoriale în raza căreia persoana 
prestează serviciile de reclamă şi publicitate este de 3% si  se calculează prin 
aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi 
publicitate,conform art.477 alin.5 din Legea 277/2015. 
 ART.12. (1) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de 
metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma 
stabilită de consiliul local, astfel:  
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică, suma de 32 lei; 
 b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate, suma de 23 lei . 
 (2) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în 
două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa 
pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată 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. 
ART.13. - (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de 
impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, 
astfel: 
a) de  2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, 
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea 
unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă 
internă sau internaţională; 
 b) de  5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. 
a). 
ART.14. (1) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă 
este în cuantum de 500 lei .Taxa se face venit la bugetul local, conform art.486 
alin.4 din Legea 227/2015. 
  (2) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 
alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale,  taxa este de 32 lei,conform 
art.486  alin.5 din Legea 227/2015. 
ART.15. (1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la 
propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi 
taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: 
economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu 
excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c). 
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 (2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă 
de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu. 
 (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a 
administraţiei publice locale. 
 (4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, se majorează 
impozitul pe teren cu  0%, începând cu al treilea an. 
 (5) Se majoreaza impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu 0 % pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 
ART.16. Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1% 
asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 
31 decembrie a anului anterior din  care se scade:  
a) valoarea clădirilor, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit 
prevederilor titlului IX. Intră sub incidenţa acestor prevederi şi valoarea 
clădirilor din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice care, potrivit legii, 
nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri; 
 b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau 
extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă; 
 c) valoarea construcţiilor şi a lucrărilor de reconstruire, modernizare, 
consolidare, modificare sau extindere a construcţiilor, aflate sau care urmează să 
fie trecute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în proprietatea 
statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale; 
 d) valoarea construcţiilor din subgrupa 1.;Construcţii agricole; din Catalogul 
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 
 e) valoarea construcţiilor situate în afara frontierei de stat a României, astfel 
cum aceasta este definită potrivit legii, inclusiv cele situate în zona contiguă a 
României şi zona economică exclusivă a României, astfel cum sunt delimitate 
prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al 
mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, 
republicată, pentru operaţiunile legate de activităţile desfăşurate în exercitarea 
drepturilor prevăzute de art. 56 şi 77 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra 
dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, 
ratificată de România prin Legea nr. 110/1996; 
 f) valoarea construcţiilor din domeniul public al statului şi care fac parte din 
baza materială de reprezentare şi protocol, precum şi a celor din domeniul public 
şi privat al statului, închiriate sau date în folosinţă instituţiilor publice, 
construcţii administrate de Regia Autonomă ,,Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat,, ; 
 g) valoarea construcţiilor deţinute de structurile sportive, definite potrivit legii. 
Constructiile sunt cele prevăzute în grupa l din Catalogul privind clasificarea si 
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. 
ART.17.Se aprobă taxele extrajudiciare de timbru care sunt cuprinse in anexa 
nr. 1 la prezenta hotarare. 
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ART.18. Se aprobă lista facilităților fiscale acordate contribuabililor din 
comuna Bilca  datorate de acestia in anul 2017, conform anexei nr. 2 care face 
parte integranta la prezenta hotarare. 
ART.19. Se aprobă și alte taxe locale pentru anul 2017,  conform anexei nr. 3 
care face parte integranta la prezenta hotarare. 
ART.20. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru  eliberarea 
autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe 
teren, pentru anul 2017 se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Bilca nr. 48 din 30.12.2002. 
ART.21. Pentru determinarea impozitului pe clădiri  si pe teren se va tine cont 
de prevederile art.2 alin.2 din Legea nr. 351 din 2001 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului national,sectiunea lV,reteaua de localitati,in care 
satele resedință de comună sunt de rangul lV. 
ART.22. Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
precum şi cu actele normative  subsecvente în vigoare. 
ART.23.Anexele nr. 1, nr. 2 si nr. 3  fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
ART.24 .Prezenta  hotărâre se  aplică pentru  plata impozitelor si taxelor locale 
datorate pentru anul 2017 și intră în vigoare începând cu data de 01.01.2017. 
ART.25. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri  se încredințează: 
primarul, secretarul, Compartimentul de impozite si taxe locale, Compartimentul 
agricol, compartimentul de asistenta socială si compartimentul de  urbanism si 
amenajarea teritoriului. 
ART. 26. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Bilca. 
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
(3) Secretarul comunei Bilca va comunica prezenta hotărâre tuturor  
compartimentelor din cadrul Primăriei comunei Bilca . 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. RUSU ZAHARIE 
   Avizat pentru legalitate, 

Secretar comună,  
Cons. Jr. Taciuc Viorica Rodica            
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ROMÂNIA            
JUDEŢUL SUCEAVA                     
COMUNA BILCA                                                                                                       
CONSILIUL LOCAL                                                                                                                 
str.Calea Bucovinei ,nr.295.Judeţul Suceava cod.727030  ,Tel.-0230/411143 Fax- 0230 
/411110 

 
          P R O I E C T  

HOTĂRÂRE 
privind  rectificarea bugetului local de venituri  şi  cheltuieli 

DECEMBRIE   2016  
Consiliul local al comunei Bilca , judetul Suceava; 
Având în vedere: 
- raportul prezentat de domnul primar înregistrată sub nr.9062 din 15.12.2016 
-raportul  compartimentului financiar contabil  înregistrat sub nr.9063 din 
15.12.2016  
-raportul favorabil de avizare al comisiei pentru dezvoltare economico socială,buget 
finanţe,administrarea domeniului public şi privat al comunei 
agricultură,gospodărire comunală,protecţia  mediului,servicii şi comerţ,înregistrat 
sub nr………….  din 20.12.2016 ; 
- raportul favorabil de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, 
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor,înregistrat sub nr………….. din 20.12.2016 
-adresa Agentiei Nationale  de Administrare fiscală si adresa Consiliului Judetean  

În temeiul prevederilor: 
art.  36 alin. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală,  republicată; 
 art. art.19 alin.2, art. 20 alin. 1 lit. c  din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

ART.1. Se aprobă rectificarea bugetului  local de venituri şi cheltuieli  pentru 
luna DECEMBRIE 2016, conform Anexei   care face  parte integrantă din prezenta 
Hotărâre. 

ART.2. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod 
corespunzător  BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  aprobat sub 
nr………………..din…………….,  
 ART.3. Prezenta  hotărâre poate fi contestată potrivit  prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare  . 
  ART.4.Ordonatorul principal de credite si compartimentul  financiar contabil 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei H.C.L. 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

Ing. RUSU  ZAHARIE 
                                                          Avizat pentru legalitate 

Secretar comuna  
Cons.jur.  Taciuc Viorica  Rodica                                                                         

Viza de control financiar preventiv , 
Coneac Ilenuta 
 
 


