
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, COSMIN NECULA, propune 

locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de 

hotărâre privind completarea HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru 

anul 2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele 

decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, 

modificată și completată. 

 În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite, vor putea 

trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-

nei Ilie Diana, pe adresa de e-mail diana.ilie@primariabacau.ro, până la data de 

22.03.2019. 

 Persoanele interesate să studieze proiectul şi întreaga documentaţie, pot 

accesa site-ul www.municipiulbacau.ro, secţiunea Legea nr. 52/ 2003. 

 Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, 

unde a fost afişat prin Procesul Verbal de afişare nr. 2580 din 08.03.2019. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind completarea HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru anul 2019 

taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele 

reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și 

completată 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACǍU, 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 2444/ 06.03.2019 al Arhitectului Șef al Municipiului Bacău cu 

propunerea de completare a HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru anul 

2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele 

reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și 

completată; 

- Nota de fundamentare nr. 2445/ 06.03.2019 și studiul de impact nr. 2446/ 

06.03.2019; 

- Expunerea de motive nr. 2451/ 06.03.2019 a Primarului Municipiului Bacău;  

- Raportul  nr. 2452/ 06.03.2019 al compartimentelor de specialitate, favorabil; 

mailto:diana.ilie@primariabacau.ro
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- Prevederile HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru anul 2019 taxele locale 

care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin 

Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată ; 

- Prevederile HCL nr. 63/ 2019 privind stabilirea locatiilor din Municipiul Bacau 

pentru amplasarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de 

propaganda electorală; 

- Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publică, republicată, modificată și completată ; 

- Prevederile art. 27, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. 

„b”  si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală 

republicată, ulterior modificată și completată; 

- Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale modificată şi 

completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7; 

- Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

       În baza prevederilor art. 36 (2) lit. “b” și alin. (4) lit.“c”, din Legea nr. 215/ 2001 

privind administraţia publică locală, republicatǎ si actualizata, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. – Se completează pct. 1 – Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice 

din municipiul Bacău al Anexei nr. 8 la HCL nr. 520/ 2018, introducându-se numărul 

curent 17, care va avea următorul conținut: 

”17. Taxă ocupare teren cu amenajări provizorii cu dimensiune maximă de 5 mp, 

amplasate în vederea strângerii de semnaturi și orice alte activități de propagandă 

electorală, pe perioada campaniilor electorale – 300 lei/ locație/ lună sau fracție de 

lună.” 

 

Art. 2. – Celelalte prevederi ale HCL nr. 520/ 2018 sunt și rămân în vigoare. 

 

Art. 3. – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Structura Arhitect Șef și Compartimentul Autorizare Activitate 

Economică și Transport. 

 

Art. 4. – Hotărârea va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii si va fi 

comunicată compartimentelor prevăzute in prezenta hotărâre. 

 

Art. 5. – Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 

termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității. 
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COSMIN NECULA 
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NR. 2451/ 06.03.2019 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au 

aprobat pentru anul 2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului 

local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul 

fiscal, modificată și completată 

 

 

 Impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de venituri, utilizate 

pentru acoperirea cheltuielilor publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în 

condiţiile legii. Acestea sunt reglementate de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, 

actualizată. 

 În afara impozitelor şi taxelor locale, la bugetul local se fac însă sursă de venit 

şi alte taxe locale.  

 Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată 

precizează la art. 27 “În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei 

publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să elaboreze şi 

să aprobe bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile 

legii.” 

 Pentru finantarea proiectelor aflate in derulare si pentru ca sursele bugetului 

local sa satisfaca intr-o proportie cat mai mare nevoile actuale ale cetatenilor municipiului 

Bacău, este necesară mentinerea surselor actuale ale bugetului local, atragerea de noi 

surse extrabugetare, precum si valorificarea judicioasa si eficienta a patrimoniului 

municipiului Bacău. 

 La Primaria Municipiul Bacau au fost inregistrate numeroase solicitari din 

partea candidatilor, partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale pentru 

amplasarea de corturi si masute pentru strangerea de semnaturi. Pentru o astfel de 

solicitare nu există în HCL nr. 520/ 2018 o taxă care să poată fi aplicată, motiv pentru care 

este necesară completarea HCL nr. 520/ 2018. 

 Având în vedere cele prezentate anterior, vă rugăm domnilor consilieri să 

adoptaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  

ADMINISTRATOR PUBLIC 

ARHITECT ȘEF 

Nr. 2452/ 06.03.2019 

 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au 

aprobat pentru anul 2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului 

local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul 

fiscal, modificată și completată  

 

 

 Consiliile locale pot aproba instalarea pe domeniul public de catre candidati, 

partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale a unor amenajari provizorii 

in scopul distribuirii de materiale de propaganda electorala, daca prin amplasarea lor 

nu se instituie restrictii de circulatie rutiera sau pietonala. 

 Proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au 

aprobat pentru anul 2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului 

local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, 

modificată și completată, a fost întocmit prin respectarea prevederilor Legii nr. 273/ 

2006 privind finanţele publice locale, actualizată, precum şi ale Legii nr. 215/ 2001 a 

administraţiei publice locale, republicată şi actualizată și ţinând seama de necesităţile 

de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2019 în scopul 

asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, motiv pentru care îl avizăm favorabil. 

 

 

    ADMINISTRATOR PUBLIC                                          ARHITECT ȘEF                               

  ROMICĂ LUCIAN CHINDRUȘ                                 DIANA – MIHAELA MARIN         
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SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

NR. 2453/ 06.03.2019 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul 

de hotărâre privind completarea HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru anul 2019 

taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate 

prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată 

 

 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată, Anexa 

nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7, care precizează: 

7. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi: 

    a) taxe asupra mijloacelor de transport; 

    b) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de  funcţionare; 

    c) alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi. 

- Prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publică, republicată, modificată și completată, care precizează: 

Art. 7 (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, 

în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către 

autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un 

referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de 

fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi 

modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare 

privind proiectul de act normativ. 

- Prevederilor art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” din 

Legea nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, republicată şi ulterior modificată şi completată, 

care precizează: 

Art. 47 (1) Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, ales în condiţiile prevăzute 

la art. 35, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar.  

Art. 48 (2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica hotararile consiliului local primarului 

si prefectului de indata, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii. 

Art. 61 (2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a 

hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă 

sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi 

conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor 

consiliului judeţean, în condiţiile legii. 

Art. 115 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin: 

             b) consiliul local adoptă hotărâri; 

Art. 117 Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

                    a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, 

hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 

- Prevederilor art. 27, art. 36 (2) lit.“b”, (4) lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001, a administraţiei publice 

locale, republicată şi actualizată, care precizează: 

Art. 27 În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să 

instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să elaboreze şi să aprobe bugetele locale ale comunelor, 

oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile legii. 

Art. 36 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 



                    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 

municipiului; 

             (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

                    c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 

- Prevederilor art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 

Art. 60 (1) Completarea actului normativ consta in introducerea unor dispozitii noi, cuprinzand solutii 

legislative si ipoteze suplimentare, exprimate in texte care se adauga elementelor structurale existente, prin 

utilizarea unei formule de exprimare, cum ar fi: "Dupa articolul... se introduce un nou articol,......, cu 

urmatorul cuprins:" 

- şi-l avizăm favorabil 
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MUNICIPIUL BACĂU 

NR. 2446/ 06.03.2019 

 

NOTĂ FUNDAMENTARE 

la proiectul de hotarare privind stabilirea locatiilor din Municipiul Bacau pentru 

amplasarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de 

propaganda electorală 

 

 
 Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile Legii nr. 215/ 2001 a 

administrației publice locale și ale Legii 52/ 2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare. 

 Taxele locale constituie sursă importantă de venituri, utilizate pentru cheltuielile 

publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile legii. 

 Pentru finantarea proiectelor aflate in derulare si pentru ca sursele bugetului local sa 

satisfaca intr-o proportie cat mai mare nevoile actuale ale cetatenilor municipiului Bacău, este 

necesară mentinerea surselor actuale ale bugetului local, atragerea de noi surse extrabugetare, 

precum si valorificarea judicioasa si eficienta a patrimoniului municipiului Bacău. 

        Competența  aprobării prezentului proiect de hotărâre aparține Consiliului local, în 

temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c", alin.(9) şi art.45 din Legea 

administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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ARHITECT-SEF AL MUNICIPIULUI BACAU, 

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN 

 

 

 

 

 



            ROMANIA                APROB, 

               JUDETUL BACAU                        PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU             COSMIN NECULA 

ARHITECT-SEF AL MUNICIPIULUI BACAU 

NR. 2445 DIN 06.03.2019  

 
 

STUDIU DE IMPACT  

 

 
Proiect de Hotărâre  

Privind completarea HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru anul 2019 taxele locale care 

constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 

privind Codul fiscal, modificată și completată 

 

Secţiunea 1 

Motivul emiterii actului normativ 

 

Potrivit art. 27 și art. 45, alin. (2), lit. c) din Legea 215/2001, consiliile locale adoptă hotărâri privind 

nivelurile impozitelor şi taxelor. 

Aprobarea acestui proiect de act normativ este determinată, printre altele, de necesitatea colectării 

surselor de venit pentru bugetul local, pentru anul 2019, la nivelul Municipiului Bacău, în vederea 

asigurării resurselor necesare continuării finanţării proiectelor în derulare, pentru asigurarea 

serviciilor finanţate din bugetul local. 

De asemenea, s-au avut în vedere: 

   - cererile inregistrate la Primaria Municipiului Bacau prin care candidatii 

independenti, partidele politice, aliantele politice si/sau electorale, alte organizatii 

nonguvernamentale solicita aprobare pentru amplasarea de masute si corturi in vederea strangerii de 

semnaturi privind participarea la procesul electoral precum si pentru alte initiative civice autorizate; 

  - necesitatea asigurarii unui cadru organizat si echitabil pentru amplasarea masutelor 

si corturilor de catre solicitanti; 

  - prevederile art. 40, alin. (13) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si 

desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare care precizeaza: “Consiliile locale pot aproba instalarea pe domeniul public de catre 

candidati, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale a unor amenajari provizorii in 

scopul distribuirii de materiale de propaganda electorala, daca prin amplasarea lor nu se instituie 

restrictii de circulatie rutiera sau pietonala”, 

 

                       

Secţiunea a 2- a 

Impactul economico - social al proiectului de act normativ 

 

Prin colectarea taxelor menționate în proiect, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 

modificată și completată, se va putea asigura realizarea unor proiecte de investiţii, de interes pentru 

locuitorii municipiului Bacău, avându-se în vedere proiectele sociale, culturale şi sportive. 



Secţiunea a 3-a 

Impactul financiar asupra bugetului local 

 

Valoarea totală estimată a se încasa, va fi de aproximativ 30.000 lei. 

Secţiunea a 4-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

Proiectul de act normativ propus priveşte necesitatea asigurării continuării finanţării serviciilor 

publice aflate în sarcina primăriei şi se stabileşte după reglementările legale în vigoare. 

 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra mediului 

              

Nu este cazul. 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

 

Se vor respecta prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, respectiv: 

     -    Consultare publică prin intermediul: Site-ul Municipiului BACAU; publicare anunţ – mass-

media locală; afișare la sediul propriu. 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Măsuri de implementare 

 

După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis la: Compartimentul Autorizare 

Activitate Economică și Transport și structurii Arhitect Șef din cadrul Primăriei Municipiului Bacău 

spre luare la cunoştinţă şi punere în aplicare. 

 

 

   
Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat prezentul proiect de 

hotărâre privind completarea HCL nr. 520/ 2018 prin care s-au aprobat pentru anul 



2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele 

reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, modificată și completată. 

 

Prezentul Studiu de impact s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, modificată și 

completată. 

 
 

 

ARHITECT-SEF AL 

MUNICIPIULUI BACAU, 

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


