
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr.  
                                                                                            PROIECT AVIZAT 

    SECRETARUL GENERAL AL 

        MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                   NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea pentru anul 2022 a taxelor 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: 

- Nota Internă nr. 157563/31.08.2021 prin care se solicită transmiterea taxelor locale 

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

Legea nr. 227/ 2015 , pentru anul 2022; 

-Referatul nr.178524/15.11.2021 din partea Impozite și Taxe Locale, cu propunere de 

aprobare pentru anul 2022 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului 

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

pentru anul 2022; 

-Referatul nr. 170968/26.10.2021 al  Direcției Patrimoniu –  Admnistrare Baze Sportive 

și de Agrement, Parcuri – Serviciul Administrare Piețe, cu propunerile de taxe pentru 

anul 2022; 

-Referatul nr.176795/09.11.2021 al Direcției Patrimoniu-Administrare Baze Sportive-

Serviciul Administrare Spații de Agrement și Grădini Publice, Baze Sporive cu 

propunerile de taxe pentru anul 2022; 

- Referatele nr. 55852/ 01.09.2021 și 56628/20.10.2021 ale Direcției Publice de 

Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 

-Referatul Direcției Economice – Impozite și Taxe locale nr. 177950/12.11.2021, cu 

propunerile de taxe pentru anul 2022; 

-Adresa Teatrului Municipal Bacovia nr. 556/23.09.2021 inregistrată la Primăria 

Municipiului Bacău cu nr. 164114/24.09.2021,  cu propunerile de taxe pentru anul 

2022; 

- Referatul Direcției Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Reţele şi Iluminat nr. 

160126/ 09.09.2021, cu propunerile de taxe pentru anul 2022;  

- Referatul Serviciului Administrație Publica Locala si Registrul Agricol nr. 157563/ 

06.09.2021, cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 

- Referatul Direcției Juridice și Admnistrației Locale - Compartimentului Autorizare 

Activitate Economică și Transport nr. 157563/ 30.09.2021, cu propunerile de taxe 

pentru anul 2022; 

- Referatul nr. 173627/28.10.2021 al Direcției Patrimoniu – Serviciul Evidență 

Patrimoniu – Compartimentul Evidență și Inventar  Domeniul Public și Privat, cu 

propunerile de taxe pentru anul 2022; 



-Referatul nr. 161783/ 15.09.2021 al Compartimentului Evidență Contracte, cu 

propunerile de taxe pentru anul 2022; 

-Referatul nr.157676//157563/19.10.2021 al Compartimentului Evidență Contracte, cu 

propunerile cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 

- Referatele nr. 175513/03.11.2021 și nr. 175217/02.11.2021 ale Poliției Locale a 

Municipiului Bacău, cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 

- Referatul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni nr. 157563/ 10.09.2021 cu 

propunerile de taxe pentru anul 2022; 

- Referatul Direcției Administrare Baze Sportive și de Agrement , Parcuri – Serviciul 

Administrare Clădiri nr. 157563/02.11.2021, cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 

-Referatul Direcției Urbanism nr.174660/02.11.2021, cu propunerile de taxe pentru 

anul 2022; 

- Nota de fundamentare nr. 178540 din 15.11.2021 și Studiul de impact nr. 178550  din 

15.11.2021; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;  

- Raportul  Direcției Juridice,  

-Raportul Direcției Economice-Impozite și Taxe Locale 

- Prevederile art. 7 alin. (2) și alin. 10 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publică, republicată, modificată și completată ; 

- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. a), 

ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit.a) și b) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ; 

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

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

       În baza prevederilor art. 87 alin. (3), ale art. 129 (2), lit. b) și alin. (4) lit.c) din OUG 

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1.  –  Se aprobă pentru anul 2022 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, astfel:  

(1) Direcția Patrimoniu –  Administrare Baze Sportive și de Agrement, Parcuri – 

Serviciul Administrare Piețe, conform Anexei  nr. 1, parte integranta din prezenta 

hotarare; 

(2) Direcția Patrimoniu-Administrare Baze Sportive-Serviciul Administrare Spații de 

Agrement și Grădini Publice, Baze Sportive, conform Anexei nr. 2, parte integranta 

din prezenta hotarare; 

(3) Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, conform 

Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare; 

(4) Direcția Economică – Impozite și Taxe Locale, conform Anexei nr. 4, parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

(5) Teatrul Municipal Bacovia, conform Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

(6) Direcția Patrimoniu –Întreținere Patrimoniu- Compartiment Drumuri, Rețele și 

Avize, conform Anexei nr. 6, parte integranta din prezenta hotarare; 

(7) Serviciul Administrație Publică Locală , conform Anexei nr. 7, parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 



(8) Direcția Juridică- Birou Autorizare Activitate Comercială și Transport, conform 

Anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(9) Direcția Patrimoniu-Serviciul Evidență Patrimoniu- Compartiment Evidență și 

Inventar Domeniul Public și Privat, conform Anexei nr. 9, parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

(10) Direcția Patrimoniu – Serviciul Evidență Patrimoniu- Compartiment Exploatare 

Fond Locativ si Gestionare Spatii, Terenuri si Alte Bunuri, conform Anexei  nr. 10 

, părți integrante din prezenta hotărâre; 

(11) Direcția Patrimoniu- Administrare Baze Sportive și de Agrement , Parcuri –

Serviciul Administrare Clădiri , conform Anexei nr. 11 parte integrante din prezenta 

hotărâre; 

(12) Poliția Locală a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 12, parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

(13) Serviciul Tineret și Informare Cetățeni, conform Anexei nr. 13, parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

(14) Direcția Urbanism , conform Anexei nr. 14, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

Art. 2. – Se aprobă indexarea taxelor anuale de concesionare și închiriere teren, 

proprietatea municipiului Bacău, prevăzute în contractele încheiate pentru persoanele 

fizice și juridice. 

 

Art. 3. – Prezenta hotǎrâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2022. 

 

Art. 4. – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri vor fi aduse la indeplinire de structurile menționate la art.1. 

 

Art. 5. – Hotărârea va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii si va fi comunicată 

compartimentelor prevăzute in prezenta hotărâre. 

 

ART. 6. – Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 

comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 

legalității. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

 

 

 
Red.C.S/ds.I.A.1 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a taxelor 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.  

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, 

modificată și completată, precizează la art. 87 alin. (3): ”In scopul asigurarii autonomiei 

locale, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa 

perceapa impozite si taxe locale, sa aprobe bugetele locale ale unitatilor administrativ-

teritoriale, in conditiile legii.” 

 Pentru finantarea proiectelor aflate in derulare si pentru ca sursele bugetului 

local să satisfacă 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. 

 Rezumând, vă putem informa că nivelul taxelor locale care constituie surse de 

venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind 

Codul fiscal, a fost menținut la valoarea celor de anul anterior, dar a fost aplicat indicele de 

inflație stabilit de către Institutul Național de Statistică. 

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

decideți. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 



 

 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU   

Anexa nr. 1 la HCL  nr. ....... din ............2021 

 
A.Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, cu ocazia desfacerii produselor ce fac 

obiectul comerţului în pieţele, bazarul și târgul auto din municipiului Bacău: 

 

                                         PIAŢA CENTRALĂ, PIAȚA SUD 

 

a. Pentru vânzarea de legume-fructe, zarzavat, de către producători și 

     persoane juridice         15 lei/mp/zi  

b. Pentru vânzarea de produse alimentare şi nealimentare: 

        flori, miere de albine și produse derivate, plante medicinale, obiecte 

        de ceramică, uz casnic,  căciuli din blană și articole din blană   

        activităţi ocazionale pentru Crăciun,  Anul Nou, 1 şi 8 Martie ect. ,  

        ciuperci și fructe din flora spontană       15 lei/mp/zi 

c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată: 

      Lapte, brânză de vaci, smântână, telemea, brânză frământată      21 lei/mp/zi 

d. Comercializarea mielor        10 lei/buc/zi 

e. Comercializarea brazilor        250 lei/10 

mp/zi 

f. Expunere marfă spre vânzare, în faţa spațiului utilizat:    3 lei/mp/zi 

          BAZAR 

a. Comercializarea produselor industriale (uşi, canapele, ferestre,  

                 covoare, cauciucuri, biciclete) șidiverse obiecte folosite   3 lei/mp/zi 

b. Expunere marfă spre vânzare, în faţa spațiului utilizat:    3 lei/mp/zi 

PIAŢA DE GROS 

a. Taxă închiriere boxă hală (30 mp) pentru vânzări en gross:    66 lei/zi 

b. Taxă comercializare din mijloacele de transport în parcarea comercială:       3 lei/mp/zi 

c. Taxă intrare auto pentru descărcare legume, fructe:     15 

lei/săptămână 

TÂRG AUTO - OBOR ŞERBĂNEŞTI 

a. Taxă acces auto/moto vehicule pentru comercializare:     15 lei/zi     

b. Taxă pierdere/deteriorare/neprezentare tichet      100 lei 

c. Taxă staționare        0,50 lei/oră după primele 12 

ore 

d. Taxă rezervare loc parcare (inclusiv taxa de staționare /lună)    100 

lei/loc/lună 

e. Taxă acces auto și comercializare produse industriale, pe o suprafață 

 de până la 10 mp         45 lei/zi 

f. Taxă acces auto și comercializare produse industriale, pe o suprafață 

 mai mare de 10 mp         60 lei /zi 

g. Taxă acces auto și comercializare material lemnos/cereale    30 lei/zi 

h. Comercializare obiecte folosite:       3 lei/mp/zi 

 

ALTE TAXE 

Închiriere cântar electronic:        5 lei/zi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B.Taxe de închiriere ce se percep în anul 2022 pentru spațiile, amplasamentele și terenurile 

de aparțin Serviciului Administrare Piețe, care se vor ocupa prin licitație publică deschisă: 

 

1. Taxa spații ( A1- A6):  sector produse industriale, sector mixt (produse alimentare și industriale), 

produse agroalimentare, flori   -  Piața Centrală  Terasa superioară – 34 lei/mp/lună 

 

2. Taxa spații  ( B1-B9, C1-C5) :  produse alimentare, produse lactate, pește, produse din carne, 

produse de panificație     -  Piața Centrală - hală – 34 lei/mp/lună 

 

  3. Taxă spaţii cu destinaţie depozit pentru produse agroalimentare Piața de Gros 

- Depozit de 35 mp    15 lei/mp/lună 

- Depozit de 70 m    14 lei/mp/lună 

- Depozit de 107 mp    13 lei/mp/lună 

 

 4. Taxă amplasament flori și ornamente florale -  Piața Centrală Terasa superioară- 93 lei/mp/lună 

 

5. Taxă amplasament produse industriale, alimentare preambalate, produse de farmacie Veterinară 

                                                                   Piața Centrală Terasa superioară- 80 lei/mp/lună 

 

6. Taxă amplasament Fast food  Piața Centrală platforma acoperită-    115 lei/mp/lună 

 

7. Taxă amplasament Alimentație publică Piața Centrală platforma acoperită - 49 lei/mp/lună 

 

  8 .Taxă amplasament dozator lapte   -   hala Piața Centrală   23 lei/mp/lună 

                          -  hala Piața Sud         17 lei/mp/lună 

 

 9. Taxă teren pentru activități de intermedieri vânzări auto activități de xerox, 

 contracte vânzare cumpărare auto și emitere polițe RCA.        -  Obor- 21 lei/mp/lună 

 

10. Taxă teren pentru comercializare produse industriale          Obor - 21 lei/mp/lună 

 Bazar Milcov – 40 lei/mp/lună 

11. Taxă teren amplasare Automat cafea  - 3 lei/mp/zi 

 

12 .Taxă teren alimentație publică   - Obor   - 21 lei/mp/lună 

- Bazar Milcov  – 40 lei/mp/lună 

- Piața de Gros  – 31 lei/mp/lună 

 

13. Taxă închirere masă, în suprafață de 2 mp, situată pe Terasa Superioară a Pieței Centrale pentru 

comercializare flori - Piața Centrală  - 14 lei/mp/zi                                     
_____________________________________________________________ 
                                                   

   PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

   LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

                                                            DIRECȚIA ABSAP 

                                                           DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

      DUMBRAVĂ CRISTINEL 
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Anexa nr. 2 la HCL  nr. ....... din .............2021 

 

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII DE AGREMENT ȘI GRĂDINI 

PUBLICE, BAZE SPORTIVE 

Baza sportivă “ Lucrețiu Avram”** 

 
Nr. 
crt 

DENUMIRE TAXA 2022 

1 Taxă acces teren fotbal (teren iarbă) pentru desfasurarea de activități 
sportive 

118 lei/ora 

2 Taxă acces cantonament (vestiare, grupuri sanitare, dușuri) aferent unei 

închirieri a terenului de fotbal  
 

70 lei 

 

Complex Sportiv  “Constantin Anghelache”** 

 
Nr. crt DENUMIRE TAXA 2022                    
1 Taxă acces teren fotbal (teren iarbă) pentru desfasurarea de activități 

sportive 
139 lei/ora 

2 Taxă acces cantonament (vestiare, grupuri sanitare, duțuri) aferent unei 

închirieri a terenului de fotbal  
 

92 lei 

3 
Taxă acces baza sportivă - terenuri fotbal și cantonament 

(dormitoare, vestiare, grupuri sanitare, sală mese) 

566 lei//zi 

4 
Taxa închiriere teren artificial 

118 lei/zi 

5  

Taxa închiriere teren artificial cu nocturnă 

172 lei/ora 

6 

Taxa închiriere sală sport  

80 lei/ora 

 
 

STRAND LETEA 

 
Nr. crt Taxa intrare TAXA 2022 
1 Copii 0-6 ani Gratuit 

2 Copii

  

6 lei 

3 Adulti 7 lei 

4 Inchiriere sezlong 12 lei/buc/zi 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

DIRECTOR ABSAP 

DUMBRAVĂ CRISTINEL 
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                                                                                   Anexa nr. 3 la HCL  nr. ....... din ……….2021 

 

 

 

 

DIRECTIA PUBLICA DE EVIDENTA A PERSOANELOR  A 

MUNICIPIULUI BACĂU 

 

 

- taxă furnizări date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor = 24 lei / 

persoană;                                                     

 

 - contravaloarea cărţii de identitate                               = 7 lei; 

 

-  contravaloarea cărţii de identitate provizorie             = 1 leu; 

 

-  desfacerea căsătoriei pe cale administrativă                =  565 lei. 

 
 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

ION PRISECARU  
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Anexa nr. 4 la HCL  nr. ....... din ……..2021 

 

 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ – IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 

 

 

- Taxă specială pentru eliberarea de copii din arhiva fiscală  -10 lei/pagină 

- Taxă specială pentru furnizare de informații și istoric de rol - 10 lei/rol. 

Sunt scutite de la plata acestor taxe, autoritățile administrației publice 

centrale sau locale, instituții publice sau alte entități juridice scutite conform legii, sau cu 

care există încheiate protocoale privind schimbul de informații in baza art.11, alin. (3) și 

alin (6) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală. 

- Taxă eliberare certificat de atestare fiscală în format electronic persoane 

fizice/juridice (doar prin intermediul platformei de servicii elecronice 

https://portal.municipiulbacau.ro) - 0 lei / certificat 

- Taxă eliberare certificat de atestare fiscală în format fizic persoane fizice/juridice -

20 lei/certificat 
          Sunt scutite persoanele fizice sau juridice care depun cererea de eliberare a 

certificatului de atestare fiscală on-line și care optează pentru eliberarea acestuia în 

format electronic. 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 
 

 

DIRECTOR ADJUNCT 

TIBERIU CIOBANU 

https://portal.municipiulbacau.ro/
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                                                                                  Anexa nr. 5 la HCL  nr. ....... din ……….2021 

 

 

 

 

TAXE ȘI TARIFE PRACTICATE DE TEATRUL MUNICIPAL BACOVIA 

ANUL 2022  

 
 SALA TEATRULUI  MUNICIPAL BACOVIA – 600 Ron/oră, dar nu mai puțin de 2 

ore 

 

 SALA PETRU VALTER și CAFE DE THEATRE – 300 Ron/oră, dar nu mai puțin de 

2 ore 

 

 ONG-urile care desfășoară activități culturale (spectacole de teatru și alte activități 

asemănătoare) plătesc 130 Ron/oră 

 

TARIFE PENTRU BILETUL DE SPECTACOL: 

 

- preșcolari,elevi,studenți                                         - 10 lei 

-însoțitori preșcolari                                                 - 15 lei 

-adulți sală Teatru                                                    - 35 lei 

-adulți loje                                                                - 40 lei 

-pensionari                                                                - 15 lei 

-adulți sală Petru Valter                                            - 25 lei 

- PREMIERĂ ȘI AVANPREMIERĂ (PREȚ UNIC): 

  * DRAMĂ                                                               - 40 lei sală/50 lei lojă 

  *ANIMAȚIE                                                           - 20 lei sală/30 lei lojă 

 

*Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate. 

**Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de 

gratuitate. 

***Adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete în aceleași condiții ca pentru elevi, 

studenți. 

****Pentru spectacolele din festivalurile organizate de Teatrul Municipal Bacovia valoarea 

biletelor se stabilește distinct de către departamentul de specialitate al instituției. 

 

                                                                               

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

 Manager Interimar 

Eugen Burghelea 
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                                                                                 Anexa nr. 6 la HCL  nr. ....... din ………..2021 

 

 

Direcția Patrimoniu –Întreținere Patrimoniu-  

Compartiment Drumuri, Rețele și Avize 
 

 

 Taxa propusă 2022 

Taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, 

altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 

Taxa propusa prin indexare 

2022 

I. Taxa utilizare temporara a stalpilor de iluminat public ca suport 

pentru retele de telecomunicatii, conf. HCL 356/ 2011 
9.80 lei/ circuit/ st/ luna 

II. Taxa pentru eliberarea autorizatie de executie (spargere) la 

lucrari subterane pe domeniul public si privat al municipiului 

Bacau executate la retelele edilitare,  

conf. HCL nr. 253/ 2012 

40.10 lei 

III. Taxa adeverinta postala - atribuire numar, conf. HCL nr. 212/ 

1999 
31.80 lei 

- pt. monotub subteran cuprins intre Ø 20 mm -  Ø 40 mm montat 

pe cheltuiala proprie a furnizorului 
1.30 lei/ ml/ an/  monotub 

- pt. monotub subteran cuprins intre Ø 41mm -  Ø 63 mm montat 

pe cheltuiala proprie a furnizorului  
1.70 lei/ ml/ an/  monotub 

- pt. monotub subteran cuprins intre Ø 64 mm -  Ø 125 mm 

montat pe cheltuiala proprie a furnizorului 
2.90 lei/ ml/ an/  monotub 

- pt. monotub cu max Ø 40 mm montat in canalizaţia Primăriei 

Bacau 
3.00 lei/ ml/ an/  monotub 

- pt. cămin montat pe cheltuiala proprie a furnizorului sau a 

Primăriei Bacau 
4.20 lei/ ml/ an/  cămin 
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SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ  
NR. 

CRT. 

TAXA VALOARE  PROPUSĂ 

PENTRU ANUL 2022 

1.  Pentru eliberarea de copii conform cu originalul sau 

copii simple după documentele aflate în  cadrul 

serviciului sau în arhiva instituției (lei/pag) 

7 

2.  Pentru eliberarea de  adeverinţe  referitoare la partida 

deschisă în  Registrul Agricol ( lei/ adeverinţă)  

- 

a) În format letric 7 

b) În format electronic 0 

3.  Pentru consultarea documentelor din arhiva 

instituției, altele decât cele de stare civilă 

(lei/consultare) 

13 

4.  Pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile 

aflate în arhiva instituției, solicitate în baza Legii 

nr.544/ 2001 (lei/pag.) 

0,4 

5.  Pentru eliberarea de copii simple, solicitate în baza 

baza Legii nr. 544/ 2001 (lei/pag), transmise prin e-

mail (lei/pag) 

0 

6.  Pentru eliberarea de copii după listele electorale, pe 

suport electronic (lei/CD) 

116 
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BIROU AUTORIZARE ACTIVITATE 

ECONOMICA SI TRANSPORT 

 

1. Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice din municipiului Bacău 

 
 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire taxă Valoare propusă 

2022 

1 Taxă teren pentru comercializare carte, presă 65 lei/mp/luna 

2 Taxă teren pentru activitati ocazionale 

(martisoare, flori, felicitari si altele similare) 

– cu excepția unităților de învățământ și 

ONG-urilor 

25 lei/mp/zi 

3 Taxă teren pentru desfăşurarea de activităţi 

artistice ocazionale (circ, concerte, parc 

distracţii, festivaluri 

5 lei/mp/zi – intre 1-10 zile 

 

3 lei/mp/zi – intre11-30 zile 

 

4 Taxă teren pentru comerţ ambulant și 

alimentație publică în cadrul activităţilor 

ocazionale (festivaluri ş.a.) 

 15 lei/mp/zi 

 

5 Taxă caravană publicitară fără sonorizare 115 lei/zi/vehicul 

6 Taxa amplasare mijloace publicitare mobile 

de mici dimensiuni (0,5mx0,9m) pe model 

autorizat de ArhitectulȘef al Municipiului 

Bacău și aflate în fața spațiilor comerciale ce 

se află în deținerea solicitantului 

155 lei/lună 

7 Taxa postere/afise publicitare de mici 

dimensiuni (max.1m.p.) pentru circ, concerte, 

festivaluri, etc. 

10 lei/poster,afiș 

Intre 01-15 zile 

 

 

15lei/poster/afis 

Intre 16-30 zile 

 

 

8 Taxă teren pentru comerţ sezonier  



- legume fructe in fata magazinului propriu 

- aparate înghețată, vitrine frigorifice, 

dozatoare de cafea și alte aparate autorizate 

de alimentație publică, vehicule 

nemotorizate,etc 

105 lei/mp/luna 

 

 

 

 

10 Taxă distribuire material promoţional volant 12 lei/pers/zi 

11 Taxă pentru amenajări de activităţi sezoniere 

(terase) 

17 lei/mp/lună 

12 Taxă ocupare teren extrasezon (terase) 6 lei/mp/lună 

13 Taxă teren prestări servicii(service 

auto,vulcanizare,spalatorii auto,etc.) 

17 lei/mp/lună 

14 Taxă teren amplasare pavilion (prezentare 

produse, promovare activitati,etc.) 

6 lei/mp/lună 

15 Taxă ocupare  teren constructii provizorii în 

extrasezon 

18 lei/mp/luna 

16 Taxă ocupare teren organizare de șantier în 

baza autorizației de construire, cererii, schiței 

PF 

28 lei/mp/lună 

17 Taxă ocupare teren organizare de șantier în 

baza autorizației de construire, cererii, schiței 

PJ 

37  lei/mp/lună 

18 Taxă de ocupare a terenului cu amenajări 

provizorii cu dimensiune maximă de 5 mp, 

amplasate învederea strângerii de semnături și 

orice alte activități de propagandă electorală, 

pe perioada campaniilor electorale 

11 lei/locatie/zi 

 

 

 

2. Alte taxe    

1. Taxă eliberare autorizaţie de funcţionare şi profil de 

activitate- valabilitate maxim un an-(lei) 

 

 200 lei – depunere fizic 

 100 lei  – depunere online 

2. Taxă eliberare autorizaţie de amplasare şi profil 

de activitate-valabilitate maxim un an-(lei): 

200 lei – depunere fizic 

100 lei –depunere online 

3. Taxă eliberare acord de publicitate-valabilitate 

maxim un an (lei) 

200 lei –depunere fizic 

100 lei – depunere online  

4. Taxă eliberare duplicat/completare/modificare 

autorizaţie de funcţionare şi profil de activitate, 

autorizatie de amplasare si profil de activitate(cu 

excepția modificării programelor de funcționare 

100 lei – depunere fizic 

  50 lei – depunere online 

 

 



și aprovizionare), acord de publicitate, 

autorizație transport taxi, copie conformă 

autorizație transport taxi (lei/bucata): 

5. Taxă eliberare autorizaţie de transport (lei): 400 lei –depunere fizic 

310 lei – depunere online  

6. Taxă eliberare copie conformă autorizaţie de 

transport valabila 5 ani (lei) 

125 lei – depunere fizic 

105 lei – depunere online 

7. Taxă verificare anuală autorizaţie de 

transport(lei): 

  80 lei – depunere fizic 

  70 lei – depunere online 

8 Taxă vizare autorizaţie de transport la termenul 

de 5 ani (lei) 

120 lei – depunere fizic 

105 lei – depunere online 

 

9 Taxă viză anuală copie conformă autorizaţie de 

transport(lei): 

  50 lei – depunere fizic 

  40 lei –depunere online 

10 Taxă eliberare autorizaţie de dispecerat taxi(lei): 420 lei – depunere fizic 

340 lei – depunere online 

11. Taxă viză anuală autorizaţie de dispecerat 

taxi(lei): 

  85 lei – depunere fizic 

  70 lei - depunere online 

12. Taxă lunară ocupare locuri aşteptare clienţi 

taxi(lei/luna/autoturism): 

  40 lei – depunere fizic 

  36 lei -  depunere online 

13. Taxă trimestrială staţie îmbarcare-debarcare 

călători pentru microbuze 

(lei/statie/autovehicul): 

120 lei – depunere fizic 

  96 lei – depunere online 

14. Taxă trimestrială staţie îmbarcare-debarcare 

călători pentru autobuze(lei/statie/autovehicul): 

220 lei – depunere fizic  

200 lei – depunere online  
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                                                                               Anexa nr. 9 la HCL  nr. ....... din ………..2021 
 

Compartiment Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat 
Cuantumurile taxelor de închiriere pe mp/lună  spaţii/terenuri ce se percep în anul 2022 în Municipiul 

Bacău, de către Compartiment Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat 

 
Nr.crt.             Destinaţia spaţiului/terenului                                Propus 2022   

1. Taxă spații/terenuri pentru amanet, schimb valutar  -zonă centrală        =40lei/mp/lună 

        -alte zone        =28,7lei/mp/lună 

2.Taxă spaţii/terenuri pentru activităţi comerciale  -zonă centrală        =40lei/mp/lună 

        -alte zone        =28,7lei/mp/lună 

3.Taxă spaţii/terenuri sector alimentaţie publică  -zonă centrală        =22,6lei/mp/lună  

       -alte zone        =18,5lei/mp/lună 

4.Taxă spaţii/terenuri sector produse industriale  -zonă centrală        =18,5lei/mp/lună  

       -alte zone        =12,3lei/mp/lună 

5.Taxă spaţii/terenuri sector mixt(produse alimentare şi industriale) 

        -zonă centrală        =13,3lei/mp/lună 

        -alte zone        =11,3lei/mp/lună 

6.Taxă spaţii/terenuri sector produse alimentare  -zonă centrală        =16,5lei/mp/lună  

       -alte zone        =11,3lei/mp/lună 

7.Taxă spaţii/terenuri prestări servicii şi librării  -zonă centrală        =11,3lei/mp/lună  

       -alte zone        = 8,2lei/mp/lună 

8.Taxă spaţii/terenuri depozitare mărfuri   -zonă centrală        =5,1 lei/mp/lună  

       -alte zone        =4,1 lei/mp/lună 

9.Taxă spaţii/terenuri pentru sedii societăţi comerciale -zonă centrală        =5,1 lei/mp/lună  

       -alte zone        =4,1 lei/mp/lună 

10.Taxă spaţii/terenuri pentru activităţi producţie -zonă centrală        =5,1 lei/mp/lună  

       -alte zone        =4,1 lei/mp/lună 

11.Taxă spaţii/terenuri pentru oficii poştale şi activităţi de telecomunicaţii 

       -zonă centrală        =5,1 lei/mp/lună  

       -alte zone        =4,1 lei/mp/lună 

12.Taxă spaţii/terenuri pentru servicii medicale (cabinete medicale) 

       -zonă centrală        =5,1 lei/mp/lună  

       -alte zone        =4,1 lei/mp/lună 

13.Taxă spaţii/terenuri pentru farmacii    -zonă centrală        =5,1 lei/mp/lună  

       -alte zone            =4,1 lei/mp/lună 

14.Taxă spaţii/terenuri pentru garaje                                - zona centrală      = 12,31 lei/mp/lună  

- alte zone        =9,23 lei/mp/lună 

15.Taxă spaţii/terenuri pentru grădiniţe, spitale, dispensare, sedii asociaţii şi organizaţii nonprofit, sedii 

instituţii bugetare, sedii asociaţii de proprietari/locatari, ori altele similare 

                                                                                         -orice zonă          = 1leu/mp/lună 

16. Taxă spaţii/terenuri pentru instituţii de învăţământ, cult, cultură, artă, etc  

  -orice zonă          =1 leu/mp/lună 

17. Taxă spaţii/terenuri pentru desfacere presă -zonă centrală         =3,1 lei/mp/lună   

           -alte zone            =2 lei/mp/lună  

18.Taxă teren desfășurare activități artistice sezoniere (circ, concerte, parc distractii, festivaluri) 

       --orice zonă           =3,1 lei/mp/lună 

19. Taxă ocupare domeniu public/privat terasă permanentă   - orice zonă         =12,3lei/mp/lună 



20. Taxa caiet sarcini licitatie                            = 55,4 lei 

21. Taxa participare licitaţie                            = 113,9lei 

22. Taxă amplasare automat cafea    - orice zonă         = 3,1 lei/mp/zi 

23. Taxă ridicare, transport, depozitare și eliberare bunuri amplasate ilegal pe domeniul public/privat al 

Municipiului Bacău, astfel: 

                                      - taxă  pentru ridicare, transport                 - orice zonă               = 103,00 lei 

                                      - taxă pentru depozitare, custodie sub pază, eliberare                 = 154, 00 lei/zi 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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COMPARTIMENT EXPLOATARE FOND LOCATIV ȘI GESTIONARE SPAȚII 

TERENURI SI ALTE BUNURI 

 

A. Taxe referitoare la inchirierea terenurilor, stabilite in functie de 

destinatia de utilizare a terenurilor 

 

  
Nr. 

crt. 

Destinația utilizarii terenului Propunere valoare 

taxa 2022 

lei mp/an 

1 Alimentație publică 329 

2 Comerț  164 

3 Prestări servicii 90 

4 Producție 56 

5 Desfacere presă 56 

6 Garaje  Persoane 

fizice 

Autorizate 24 

Neautorizate  41 

Persoane 

juridice 

Autorizate 35 

Neautorizate  69 

7 Copertine Autorizate 12 

Neautorizate  24 

8 Balcoane  Locuință 37 

Altă destinație (activitate ec.) 329 

9 Spații pentru depozitare, căi de acces, s.a. 37 

10 Mijloace publicitare (panouri) 115 

11 Teren agricol Zona A 12 

Zona B 8 

Zona C 4 

Zona D 4 

12 Teren curți construcții 37 
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B. Cuantumul taxelor cu referire la prestari servicii catre populatie 

ce se   

percep in anul 2022 in Municipiul Bacau, de catre Compartiment Exploatare 

Fond Locativ și gestionare spații terenuri si alte bunuri 

 

    

Nr 

crt. 
Denumirea serviciului prestat 

Propunere 

valoare taxa 

2022- lei-  

1 Copie contract vanzare cumparare apartament 10 8 

2 Copie contract de inchiriere (teren, locuinta, etc) 13 11 

3 Copie proces verbal predare-primire 8 6 

4 Copie schita apartament 17 15 

5 Adeverinta achitare integrala apartament 13 11 

6 Copii diverse documente 11 9 

7 Diverse adeverinte 11 9 

8 Scoatere de sub ipoteca 12 10 

9 

Recalculare rate pentru achitare integrala 

apartament 16 14 

10 Adeverinta cu diferenta rate de achitat 16 14 

11 Reactualizare contract inchiriere apartament 8 6 

12 Contract subinchiriere 13 11 

13 Schimb locuinte 17 15 
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SERVICIUL ADMINISTRARE CLĂDIRI 

 

 
Nr 

crt 

                                                  Taxe închiriere Taxa 

   Teatrul de Vară ”Radu  Beligan”   

1 Închiriere pentru Balul Bobocilor - (zi închiriere) 1,600.00 lei 

2 Inchiriere pentru traininguri/conferinte  (în limita a 4 ore) 6,800.00 lei 

3 Inchiriere pentru spectacole/concerte (zi închiriere) 12,000.00 lei 

4 Inchiriere pentru evenimente caritabile (în limita a 4 ore) 2,200.00 lei 

* Pentru contractele încheiate cu același organizator de spectacole/concerte pe parcursul unui an 

calendaristic, începând cu activitatea nr. 6 inclusiv, tariful de închiriere scade la 7000 

lei/eveniment 

** În eventualitatea în care pentru evenimentele de tip caritabil/trening-uri/conferințe se depășește 

durata de 4 ore, fiecare oră sau fracțiune de oră suplimentară se vor factura la un tarif de 1000 

lei/oră 

   Pentru închirierea spațiilor ”Centrul de Afaceri și Expozițional”- 

CAEx 

Taxă orară 

1 Sala mare de conferințe 360 locuri (tarif orar) 

a.   1-4 ore inclusiv 380.00 lei 

b.   peste 4 ore 325.00 lei 

2 Sala mică de conferinte 110 locuri (tarif orar)   

a.   1 - 4 ore inclusiv 275.00 lei 

 b.   peste 4 ore 220.00 lei 

3 Sala workshop (31 - 50 locuri) 

a.   1 - 4 ore inclusiv 121.00 lei 

b.   peste 4 ore 100.00 lei 

4 Sala workshop (21 - 30 locuri) 



a.   1 - 4 ore inclusiv 88.00 lei 

b.   peste 4 ore 66.00 lei 

5 Sala workshop (10-20 locuri) 

a.   1 - 4 ore inclusiv 66.00 lei 

b.   peste 4 ore 45.00 lei 

6 Hol (parter / etaj) 

a.   1 - 4 ore inclusiv 200.00 lei 

b.   peste 4 ore 165.00 lei 

7 Bar (mobilier, spațiu aferent) - 165.7mp 

a.   1 - 4 ore inclusiv 220.00 lei 

b.   peste 4 ore 190.00 lei 

8 Terasa (473mp) 250.00 lei 

9 Pavilion expozițional 

a.   Tarif licitație (preț pornire) lei/mp/lună 12.00 lei 

b.   Tarif închiriere pavilion / zi    4,500.00 lei 

10 Taxa catering (folosirea mobilierului specific, curațenie) / eveniment 220.00 lei 

11 Taxa inchiriere parcare /mp/zi 7.00 lei 

 

 

                                         BAZINUL DE ÎNOT BACĂU 

 

 
Nr.crt                                         Tarife Taxa                                        

(TVA inclus) 

1 Bilet pentru practicarea înotului de agrement (ședința de 90 minute)   

a.  adulti 25.00 

b.  elevi și studenți 10.00 

2 Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement + saună 

(valabilitatea 90 minute) 

36.00 

3 Bilet familie (2 adulti + 2 copii - simultan) sesiune de maxim 90 

minute 

55.00 

4 Acces inot  - in afara programului sportivilor   

a.  adulti   -  10 sedinte a maxim 90 minute / sedinta 180.00 



b.  elevi și studenți  - 10 ședințe a maxim 90 min/sedința 75.00 

5 Abonament inot + sauna 260.00 

10 sedinte a maxim 90 minute / sedinta, inclusiv sauna  

6 Abonament pentru initiere inot cu instructorii primăriei/antrenori ai 

cluburilor sportive din Bacău -  ciclu de 10 sedinte a 60 minute/sedinta  

-   valabilitate abonament - 45 zile 

115.00 

7 Abonament inițiere înot cu instructor  personal (instructorii primăriei), 

ciclu de 10 sedinte a 60 minute sedinta - abonament valabil pentru 45 

zile  

260.00 

8 Abonament pentru sportivii legitimați la cluburile sportive din Bacău 

afiliate FRNPM și sportivi ai loturilor FRNPM - 22 intrări valabile 45 

zile, a câte 120 minute intrarea 

165.00 

9 Taxa culoar al bazinului de inot timp de 60 minute, pentru:   

activitati de antrenament, pregatire, recuperare sportivă și alte 

activitati specifice  pentru institutii de învățământ, organizatii si alte 

organisme de drept public sau privat  (grup de maxim 12 persoane), 

altele decât cele de la pct. 8 

105.00 

10 Taxa bazin de sarituri timp de 60 minute, pentru:   

activitati de antrenament, pregatire, recuperare sportivă și alte 

activitati specifice  pentru institutii de învățământ, organizatii si alte 

organisme de drept public sau privat  (grup de maxim 12 persoane), 

altele decât cele de la pct. 8 

105.00 

11 Taxa inchiriere intreg bazinul pentru competitii și/sau evenimente 

sportive  (zi închiriere) 

9500.00 

12 Taxa bazin evenimente social-culturale, s.a (60min) 2400.00 

13 Taxa închiriere bazin sărituri timp de 60 minute pentru evenimente, 

altele decât cele  sportive 

450.00 

14 Taxa spatiu destinat  depozitării de  aparate si echipamente sportive  

(mp/luna) 

40.00 

15 Taxa spatii pentru birouri antrenori/cluburi (mp/luna) 10.00 

16 Taxa  spatii  pentru  antrenamente/activitati  si  recuperare  sportiva 

(mp/luna) 

10.00 

17 Taxa inchiriere spatiu pe perioada desfasurarii competitiilor oficiale 

găzduite de Bazinul de Inot (lei/mp/zi) 

21.00 



18 Garanție - brătară magnetică/cartela magnetica de acces/cheie vestiar -  

nu se percepe TVA 

30.00 

* Pentru persoanele cu dizabilități inclusiv pentru insotitorul acestuia, se acordă gratuitate în baza 

documentelor doveditoare.  

**  Pentru sportivii legitimați FRNPM la cluburile din municipiul Bacău, se acordă gratuitate la 

abonamentul de acces pentru acei sportivi care s-au clasat pe locurile 1 - 50 la Campionatele nationale 

desfășurate în ultimele 24 de luni. 

***  Liceul cu Program sportiv Bacău in timpul orelor curriculare obligatorii de înot, beneficiază de 

acces si folosință gratuită a bazinului de inot  

****  Pentru frații legitimați la cluburile sportive din Municipiul Bacău, începând cu al doilea frate 

plătitor se acordă discount de 50% la achiziția abonamentului.  
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POLIŢIA LOCALĂ BACĂU 

PERMISE DE LIBERĂ TRECERE 
 

Nr. 

crt. 
Interval orar 

Taxă propusă an 2022, 

conform HCL nr. 305/2018 
Valoare Observații 

1.  7.00-9.00 
În acest interval orar 

circulația vehiculelor este 

interzisă 

- - 

2.  9.00-16.00 4 lei/to/zi - - 

3.  16.00-18.00 
În acest interval orar 

circulația vehiculelor este 

interzisă 

- - 

4.  18.00-22.00 4 lei/to/zi - - 

5.  22.00-7.00 2,3 lei/to/zi - - 

6.  
Abonament 

lunar (30 zile) 
 68 lei/to 

Se vor respecta intervalele orare 

și tonajul conform Cap. V din 

HCL nr. 305/2018 

7.  
Abonament 

anual (365 zile) 
 610 lei/to 

Se vor respecta intervalele orare 

și tonajul conform Cap. V din 

HCL nr. 305/2018 
 Notă: Tarifele conțin TVA  

 

 

   Tarif pentru prestarea de servicii pentru asigurare a ordinii și liniștii publice la meciurile sportive    

ce au loc în municipiul Bacău, pe bază de contracte încheiate între Poliția Locală a Municipiului 

Bacău și diverse cluburi sportive, conform Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea 

violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive  - 45 lei/oră 

 
  

           

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

     

  

DIRECTOR EXECUTIV 

IFTENE LUCIAN – DUMITRU  

 

 



 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU   

                                                                                Anexa nr. 13 la HCL  nr. ....... din .............2021 

 

 

 

 

SERVICIUL TINERET ȘI INFORMARE CETĂȚENI 

 

 
 

 

NR. 

CRT 

 

 

T A X A 

TAXA PROPUSĂ 

2022 

1. Pentru afișarea la sediul Primăriei Municipiului Bacău a 

documentelor cerute sau permise de legislația în vigoare, la 

solicitarea persoanelor fizice/societăților comerciale/ 

agenților economici, cu excepția instituțiilor publice (lei /zi 

/anunț) 

5,00 LEI/ ZI 
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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU   

                                                                                Anexa nr. 14 la HCL  nr. ....... din .............2021 

 
DIRECȚIA URBANISM 

 

Nr. 
crt. 

Tip document emis Cuantum taxă 
Termen 

eliberare 

Termen 
conform 

legii 

1 

Autorizație de 

Construire/Desființar

e în regim de urgență * 

1% din valoarea investiției dar nu mai 

puțin de 1000lei 

7 zile 

lucrătoare 
30 zile 

2 

Certificat de 

Urbanism în regim de 

urgență * 

400 lei – emis în format electronic 
3 zile 

lucrătoare 

15 zile 

lucrătoare 500 lei – emis în format letric 

3 

Certificat de Atestare 

a Edificării/Radierii 

Construcției  ** 

100 lei – emis în format electronic 
3 zile 

lucrătoare 
30 zile 

150 lei – emis în format letric 

4 

Înștiințarea privind 

Valoarea finală a 

lucrărilor ** 

100 lei – emis în format electronic 
3 zile 

lucrătoare 
30 zile 

150 lei – emis în format letric 

5 
Aviz de Oportunitate 

*** 
100 lei 

5 zile 

lucrătoare  
30 zile 

6 CTATU / CEU *** 50 lei 
5 zile 

lucrătoare 
30 zile 

7 

Informare și 

Consultarea Populației 

la PUD 

300 lei - - 

8 

Informare și 

Consultarea Populației 

la PUZ 

500 lei - - 

9 Acord Unic 50 lei - - 

 

* Taxa se încasează numai după verificarea și completarea documentației, iar termenul de 

eliberare a documentului în regim de urgență este de 7 zile lucrătoare de la înregistrarea 

documentației complete. 

** Taxa se încasează numai după verificarea și completarea documentației, iar termenul de 

eliberare a documentului în regim de urgență este de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea 

documentației complete. 

*** Termenul de emitere a documentului curge din următoarea zi lucrătoare după data 

ședinței Comisiei/Subcomisiei. 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

NR. 178540 din 15.11.2021 

 

 

NOTĂ FUNDAMENTARE 

la  proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a taxelor locale 

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

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

 

Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și 

completările ulterioare 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. 129 (2), lit. ”b” și alin. (4) lit. ”c” din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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STUDIU DE IMPACT  

 

 

 

Proiect de Hotărâre  

privind  aprobarea pentru anul 2022 a taxelor locale care constituie surse de venit ale 

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

Codul fiscal, modificată și completată  

 

Secţiunea 1 

Motivul emiterii actului normativ 

 

Potrivit  art. 87 alin. (3), ale art. 129 (2), lit. ”b” și alin. (4) lit. ”c” din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile 

impozitelor şi taxelor. 

Aprobarea acestui proiect de act normativ este determinată de necesitatea colectării 

surselor de venit pentru bugetul local, pentru anul 2022, la nivelul Municipiului Bacău, 

în vederea asigurării resurselor necesare continuării finanţării proiectelor în derulare, 

pentru asigurarea serviciilor finanţate din bugetul local. 

                       

Secţiunea a 2- a 

Impactul economico - social al proiectului de act normativ 

 

Prin colectarea taxelor locale, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 277/ 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, susținerea serviciilor publice. 

 



Secţiunea a 3-a 

Impactul financiar asupra bugetului local 

 

Avându-se în vedere că executivul propune indexarea cu indicele de inflație a taxelor 

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

prin Legea nr. 227/ 2015, valoarea totală estimată a se încasa, pentru anul 2022, va fi 

cu aproximativ 520.000 lei mai mare decât în anul 2021. 

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; afișare la 

sediul propriu. 

 

Secţiunea a 7-a 

Măsuri de implementare 

După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis către următoarele 

Servicii/Compartimente din  Direcția Patrimoniu : Serviciul Administrare Piețe, 

Serviciul Administrare Spații de Agrement și Grădini Publice, Baze Sportive,  

Compartiment Drumuri, Rețele și Avize, Compartiment Evidență și Inventar Domeniul 

Public și Privat, Compartiment Exploatare Fond Locativ si Gestionare Spatii, Terenuri 



si Alte Bunuri, Serviciul Administrare Clădiri, precum și către Poliția Locală a 

Municipiului Bacău, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, 

Direcția Economică – Impozite și Taxe Locale, Teatrul Municipal Bacovia,  Serviciul 

Administrație Publică Locală , Biroul Autorizare Activitate Comercială și Transport, 

Serviciul Informare Cetățeni și Direcția de Urbanism, spre luare la cunoştinţă şi punere 

în aplicare. 

  

Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat prezentul 

proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a taxelor locale care 

constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat 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. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIOULUI BACĂU 

Direcția Impozite și Taxe Locale 

Nr. 178524 din 15.11.2021    

 Se aprobă, 

                     PRIMAR, 

                        Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 

 

 

 

REFERAT 

 

cu propunere privind aprobarea pentru anul 2022 a taxelor 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 Municipiul Bacău în anul 2022 

 

 

Având în vedere următoarele prevederi legale : 

- Prevederile art. 7 alin. (2) și alin. 10 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională in 

administratia publică, republicată, modificată și completată ; 

- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și 

ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ; 

- Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată, Anexa nr. 1, 

Capitolul II, lit. A, punctul 7; 

       În baza prevederilor art. 87 alin. (3), ale art. 129 (2), lit. ”b” și alin. (4) lit. ”c” din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ, 

Ținând cond de propunerile din partea Direcțiilor, serviciilor și compartimentelor din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului: 

 

1. Referatul Direcției Patrimoniu – Direcția Admnistrare Baze Sportive și de Agrement, Parcuri – 

Serviciul Administrare Piețe 170968/26.10.2021 cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 

2. Referatul Direcției Administrare Baze Sportive nr...................... cu propunerile de taxe pentru anul 

2022; 

3. Referatele Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău nr. 55852/ 01.09.2021 și 

56628/20.10.2021 cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 

4. Referatul Direcției Economice – Impozite și Taxe locale nr. 177950/12.11.2021, cu propunerile de taxe 

pentru anul 2022; 

5. Adresa Teatrului Municipal Bacovia nr. 556/23.09.2021 inregistrată la Primăria Municipiului Bacău 

cu nr. 164114/24.09.2021  cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 

6. Referatul Direcției Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Reţele şi Iluminat nr. 160126/ 09.09.2021 cu 

propunerile de taxe pentru anul 2022;  

7. Referatul Serviciului Administrație Publica Locala si Registrul Agricol nr. 157563/ 06.09.2021, cu 

propunerile de taxe pentru anul 2022; 

8. Referatul Direcției Juridice și Admnistrației Locale - Compartimentului Autorizare Activitate 

Economică și Transport nr. 157563/ 30.09.2021, cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 

9. Referatul Direcției Patrimoniu – Servicul Evidență Patrimoniu – Compartimentul Evidență și Inventar  

Domeniul Public și Privat nr. 173627/28.10.2021 cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 



10. Referatul Compartimentului Evidență Contracte nr. 161783/ 15.09.2021 cu propunerile de taxe pentru 

anul 2022; 

11. Referatele Poliției Locale a Municipiului Bacău nr. 175513/03.11.2021 și nr. 175217/02.11.2021 cu 

propunerile de taxe pentru anul 2022; 

12. Referatul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni nr.157563/10.09.2021 cu propunerile de taxe 

pentru anul 2022; 

13. Referatul Direcției Adinistrare Baze Sportive și de Agrement, Parcuri – Serviciul Administrare 

Clădiri ( Bazin Înot) nr. 157563/ 02.11.2020 cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 

14. Referatele Direcției Arhitect Șef  - Direcția Urbanism nr. 174660/ 02.11.2021  și Compartimentului 

Evidență Contracte nr. 157676/157563/19.10.2021 prin care se propune indexarea taxelor anuale de 

concesionare, închiriere teren, cu indicele de inflație cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU 

Direcția Economică – impozite și taxe locale 

Nr. 157563/31.08.2021 

 

 

Notă internă 

 

Privind demararea procedurilor pentru stabilirea taxelor locale care constituie surse de venit ale 

bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 227/2015 

 

 

 

În vederea actualizării HCL nr.295/2020 și stabilirea taxelor locale pentru anul 

2022 vă rugăm ca până cel târziu la data de 30.09.2021 să înaintați către Direcția Economică – 

impozite și taxe locale Referatele cu propunerile de taxe pentru anul 2022. 

Pentru fundamentarea acestor taxe facem următoarele precizări : 

- Baza legală privind instituirea unor taxe locale o constituie :  

 art.140 alin. 1 și alin. 3, art.154 alin.1, art.196, alin.1 lit.„a”, art.197 alin.1 art.243 alin.1 

lit.„a” și „b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, Anexa nr.1, Capitolul II, lit 

A, punctul 7 ; 

- Fundamentarea acestor taxe se face de către compartimentele cere le propun și care le 

administrează având la bază serviciile oferite și costurile acestora, sau după caz baza 

legală specifică fiecărei taxe altă decât Codul fiscal. 

 

- Legea 227/2015 privind Codul fiscal ART. 491 - Indexarea impozitelor și taxelor locale 

(1) 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 anual, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal 

anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  

- Rata inflației pentru anul 2020 este de 2,6% (vezi anexă) 

 

 

 

 

      Director adjunct                 Șef serviciu Persoane fizice 

          Tiberiu Ciobanu         Marius Slătinaru 

 


