
 

 

 

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr 

                                                          PROIECT AVIZAT 

                                                               SECRETARUL GENERAL AL  

                                                              MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                               NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 în municipiul Bacău 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

         Avand in vedere:   

- Referatul nr.177972 din 12.11.2021 al Directiei Economice – Impozite și Taxe Locale , cu 

propuneri privind nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, în municipiul Bacău; 

- Studiul de impact nr. 178113  din 12.11.2021 și nota de fundamentare nr. 178118  din 

12.11.2021  ale Directiei Economice – Taxe și Impozite; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, nr…….;  

- Raportul Direcției Juridice , nr………; 

-Raportul Direcției Impozite și Taxe Locale, nr.         

- Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele şi taxele locale și ale art. 491 din Legea nr. 

227/ 2015 privind Codul fiscal; 

- Prevederile art. 5 alin. (2), ale art.27, art. 30 alin.( 1) şi ( 2) din Legea nr. 273/ 2006 privind 

finanţele publice locale, modificată și completată; 

- Prevederile O.G. nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

- 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, 

cu modificările și completările ulterioare; 

       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 stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2022, în municipiul Bacău,  

conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 
 

 

Art. 2. – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

prin Direcţia economică, Director adjunct-Impozite şi Taxe Locale, Administrare Baze 

Sportive și de Agrement Parcuri, Serviciul Evidență Patrimoniu, Întreținere Patrimoniu,   

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău, Biroul Autorizare  Activitate 

Economică şi Transport,  Arhitectul  Şef, Biroul Autorizaţii în Construcţii, Serviciul Stare 

Civilă, Serviciul administrație Publică Locală, Poliţia Locală a Municipiului Bacău. 

 

Art. 3. – Prezenta hotǎrâre se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2022 si se va  comunica 

tuturor direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică 

în condiţiile legii. 

 

Art. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi adusă 

la cunoștința publică și se va comunica in termenul legal Institutiei Prefectului - Judetul Bacău. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR.  

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 

în municipiul Bacău 

 

 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. 

 Pe măsura colectării resurselor bugetare din impozite şi taxe locale, se va asigura 

realizarea serviciilor de întreţinere drumuri, iluminat public stradal, întreţinere şi funcţionare 

în condiţii normale a unităţilor de învăţământ, e.t.c., precum şi realizarea unor proiecte de 

investiţii de interes pentru locuitorii municipiului Bacau, avându-se în vedere proiectele 

sociale, culturale şi sportive. 

 Nivelul impozitelor și taxelor constituie un aspect esențial de care depinde 

consimțământul la plata acestora și gradul de civism fiscal, cu impact direct asupra gradului 

de evaziune fiscală și asupra gradului de încasare a veniturilor bugetului local. 

 Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, următoarele resurse financiare: 

impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pe teren, impozitul pe 

mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa 

pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale, 

alte taxe locale, amenzile şi penalităţile aferente impozitelor şi taxelor locale, taxele judiciare 

de timbru, taxele de timbru pentru activitatea notarială, taxele extrajudiciare de timbru. 

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

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Direcția Impozite și Taxe Locale 

Nr. 178044  din 12.11.2021  

      

                      

 

 

 

RAPORT 

 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre 

privind indexarea și stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 în municipiul Bacău 

 

 

 

 

 

 În conformitate cu principiul autonomiei locale care corespunde Cartei Europene a Autonomiei Locale 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/ 1997, proiectul de 

hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2021 în municipiul Bacău a fost întocmit 

prin respectarea prevederilor Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele 

publice locale, actualizată, ale O.G. nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale Legii nr. 52/ 

2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, motiv pentru care îl avizăm favorabil. 

 

 

 

Director adjunct 

Tiberiu Ciobanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Direcția Impozite și Taxe Locale 

Nr. 177972 din 12.11.2021  

      

 Se aprobă, 

                     PRIMAR, 

                         Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 

 

 

 

 

R E F E R A T 

 

privind indexarea cu rata inflației și stabilirea nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 

în municipiul Bacău 

 

 

În conformitate cu prevederile legale: 

 

- Titlului IX, cu privire la impozitele si taxele locale, din Legea 227/2015 privind Codul fiscal; 

- art.5, art.27, art. 30 alin. 1 şi  2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

- art.491din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, prin care toate impozitele și taxele locale 

stabilite în sume fixe în lei se indexează ținând cont de rata inflației pentru anul anterior. Sumele 

indexate se aprobă prin hotărârea a Consiliului Local Bacău și se aplică în anul fiscal 2021; 

- prevederile art.87, art.129 pct.4 lit.c din OUG NR. 57/2019  privind Codul administrativ; 

 - prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificǎrile şi 

completǎrile ulterioare ; 

- prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedurǎ fiscalǎ ; 

- prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională; 

- anuntul publicat pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației 

Publice și Fondurilor Europene prin care se comunică rata inflației pentru anul 2020 de 2,6%, 

 

Tinând cont de prevederile art. 491 - Indexarea impozitelor și taxelor locale din Legea 

227/2015 privind Codul fiscal, am procedat la indexarea cu rata inflației de 2,6% toate impozitele și 

taxele stabilite în sume fixe cu excepția impozitului pe mijloacele de transport de marfă cu masa totală 

autorizată egală sau mai mare de 12 tone care au fost calculate prin aplicarea rata de schimb a monedei 

euro  de 4,8740  lei/an la Nivel minim conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene prevazute in 

Directiva  1999/62/CE.  

Nivelurile impozitelor și taxelor stabilite în cote procentuale sau prin intervale de 

valori au fost menținute la același nivel al anului 2021. 

 Propun iniţierea unui proiect de hotǎrâre privind indexarea cu rata inflației și stabilirea 

nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 în municipiul Bacău conform anexei. 

 

 

Director adjunct, 

Tiberiu Ciobanu 

 

 
 

 



 
 

 

 

Direcția Impozite și Taxe Locale 

   

Anexa comună la Referatul nr. 177972 din 12.11.2021  și H.C.L. nr...... 

     

 

 

CAPITOLUL I 

Nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022  

în municipiul Bacău 
 

 

   

Pct.1 Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri  

1.1. Impozitul pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 

 

Cota de impozitare stabilita 

conform art.457 din Legea 

227/2015 

 

Cota stabilită pentru anul 2021 

 

Cota stabilită pentru anul 

2022 

0,08% - 0,2% 0,1% 0,1% 

 

1.2. Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei 

construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă 

corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor: 
 

Tipul Clădirii Valoarea impozabilă       -lei/mp- 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă, 

canalizare, electricitate 

sau încălzire 

A.  Clădiri  cu   cadre  din  beton  armat  sau  cu 

pereți  exteriori  din  cărămidă  arsă  sau  din  alte  

materiale  rezultate  în  urma  unui 
tratament termic și/sau chimic 

1130 679 

B.  Clădiri  cu  pereți  exteriori  din  lemn,  din 

piatră   naturală,   din   cărămidă   nearsă,   din 

vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse 

unui tratament termic și/sau chimic 

 

340 227 

C.  Clădire-anexă  cu  cadre  din  beton  armat 

sau cu pereți exteriori  din cărămidă arsă sau din 

orice alte materiale rezultate în urma unui 

tratament termic și/sau chimic 

227 199 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, 

din  piatră  naturală,  din  cărămidă  nearsă,  din 

vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse 

unui tratament termic și/sau chimic 

143 86 

    

1.3. Impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 



 
 

 

Cota de impozitare stabilită 

conform art.458 din Legea 

227/2015 

 

Cota stabilită pentru anul 2021 
 

Cota stabilită pentru anul 

2022 

0,2 - 1,3% 0,75% 0,75% 

 

1.4. Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice 

 

Tip clădire Cota de impozitare 

stabilită conform 

art.460, din Legea 

227/2015 

 

Cota stabilită pentru 

anul 2021 

 

Cota stabilită pentru 

anul 2022 

Clădiri rezidențiale 0,08% - 0,2% 0,1% 0,1% 

Cladiri nerezidențiale 0,2% - 1,3% 0,75% 0,75% 

 

1.5. Pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe clădiri, datorat/e pentru întregul an de către 

contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10% inclusiv. 

 

1.6. Pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul localităţii, impozitul pe clădiri se 

majorează cu 500%. Criteriile de încadrare a clădirilor în această categorie sunt prevăzute în 

hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestora. 

 

1.7. Consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele 

clădiri: 

a) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și 

întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

b) clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ; 

c) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind 

restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților 

naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de 

interes public; 

d) clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a 

anului în care s-a produs evenimentul; 

e) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor 

de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat. Condițiile 

de aprobare sunt stabilite prin Hotărâre de Consiliu Local de aprobare a schemei de minimis; 

f) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea 

performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în 

condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul 

energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel 

cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței 

energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 



 
 

g) clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a 

calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;  

h) clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară; 

Pct.2 Impozitul pe teren şi taxa pe teren :  

2.1. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință 

terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, 

exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:    

 

Zona în cadrul 

localităţii 

Nivelul stabilit 

conform art.465 alin 

2 din legea 227/2015 

Nivelul 

impozitului/taxă 

2021 lei/ha 

Nivelul 

impozitului/taxă 

2022 lei/ha 

A 6878 - 17194 8.799 8.799 

B 5199 - 12998 6.786 6.786 

C 3558 - 8894 4.399 4.399 

D 1690 - 4226 2.200 2.200 

2.2. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 

folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea 

suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel: 
┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┐ 

│Nr. │                        Zona                        │  A │  B │  C │  D │ 

│crt.│                Categoria de folosinţă              │    │    │    │    │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 1  │Teren arabil                                        │ 33 │ 25 │ 23 │ 19 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 2  │Păşune                                              │ 25 │ 23 │ 19 │ 17 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 3  │Fâneaţă                                             │ 25 │ 23 │ 19 │ 17 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 4  │Vie                                                 │ 53 │ 41 │ 33 │ 23 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 5  │Livadă                                              │ 61 │ 53 │ 42 │ 33 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 6  │Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră        │ 33 │ 25 │ 23 │ 19 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 7  │Teren cu ape                                        │ 19 │ 17 │ 11 │  0 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 8  │Drumuri şi căi ferate                               │  0 │  0 │  0 │  0 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 9  │Teren neproductiv                                   │  0 │  0 │  0 │  0 │ 

└────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┘ 

2.3. Suma stabilită conform pct.2.2 se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 5,00. 

2.4. În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 

suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, 

înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la pct.2.3 : 

 
 

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ 

│Nr. │                 Categoria de folosinţă                    │ Impozit│ 

│crt.│                                                           │  (lei) │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 



 
 

│1   │Teren cu construcţii                                       │  36    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│2   │Teren arabil                                               │  58    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│3   │Păşune                                                     │  33    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│4   │Fâneaţă                                                    │  33    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│5   │Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1       │  64    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│5.1 │Vie până la intrarea pe rod                                │   0    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│6   │Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1    │  65    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│6.1 │Livadă până la intrarea pe rod                             │   0    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│7   │Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia  │        │ 

│    │celui prevăzut la nr. crt. 7.                              │  20    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│7.1 │Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de  │        │ 

│    │protecţie                                                  │   0    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│8   │Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole       │   10   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│8.1 │Teren cu amenajări piscicole                               │   40   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│9   │Drumuri şi căi ferate                                      │   0    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│10  │Teren neproductiv                                          │   0    │ 

└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘ 

  

2.5. Plata impozitului şi a taxei pe teren 

Pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe teren, datorat/e pentru întregul an de către 

contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

2.6. Încadrarea în zone a terenurilor proprietatea persoanelor fizice şi juridice situate în intravilanul 

municipiului Bacău, este următoarea: 

 Zona A: 

1 Mai, 9 Mai, Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexei Tolstoi (până la calea  ferată), Aleea Armoniei, 

Aleea Ateneului, Aleea Eternităţii, Aleea Ghioceilor, Aleea Iulian Antonescu (str. nouă ce se desprinde 

din str. Mihai Viteazu pe un tronson de 138 ml si 5 ml lăţime, situat din str. 9 Mai până în spatele 

Băncii BANC–POST, între Liceul Sportiv şi Banca Comercială Română), Aleea Parcului, Aleea 

Vişinului, Ana Ipătescu, Apusului, Ardealului, Aurel Vlaicu, Avram Iancu, Banatului, Banca 

Naţională, Banu Mărăcine, Bogdan Voievod, Bucovinei, Bulevardul Ioniţă Sandu Sturza, Bulevardul 

Unirii (până la podul de peste râul Bistriţa), Caişilor, Calea Mărăşeşti, Carpaţi, Castanilor, Cezar 

Bolliac, Cornişa Bistriţei, Crângului, Cremenea, Cronicar Ion Neculce, Cuza Vodă, Decebal, 

Dumbrava Roşie, Dumbravei, Ecaterina Varga, Emil Racoviţă, Energiei, Erou Ciprian Pintea, Erou 

Costel Marius Hasan, Erou Gheorghe Nechita, Erou Gheorghe Rusu, Florilor, Frasinului, Fundătura 

Stadionului, Fundătura Trotuş, Gării, Garofiţei, George Apostu, George Bacovia, I.L. Caragiale, Iernii, 

Ion Ghelu Destelnica (fostǎ Trotuş), Ion Luca, Ion Păun Pincio, Lalelelor, Libertăţii, Livezilor, 

Lucreţiu Pătrăşcanu, Luminii, Mihai Eminescu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Maramureş, 

Martir Cloşca, Martir Crişan, Martir Horia, Măgura Caşin, Milcov, Mioriţei, Mircea Eliade, Miron 

Costin, Mitropolit Veniamin Costache, Neagoe Vodă, Nicolae Bălcescu, Nicolae Titulescu, Nicu Enea, 

Nucului, Nufărului, Oituz, Panselelor, Pasajul Revoluţiei, Păcii, Petru Rareş, Piaţa Gării, Piaţa 

Revoluţiei, Piaţa Tricolorului (în Centru), Pictor Ion Andreescu, Pictor Theodor Aman, Pieţii,  

Plantelor, Poet Andrei Mureşanu, Popa Şapcă, Progresului, Radu Negru, Războieni, Slănicului, Spiru 

Haret, Stadionului, Şoimului, Ştefan cel Mare, Tipografilor, Toamnei, Traian, Trandafirilor, 

Trecătoarea 9 Mai, Vadul Bistriţei, Valea Albă, Vasile Alecsandri, Violetelor, Viorelelor, 

Cutezătorilor, Fundătura Partizanului, Plevnei, Trecătoarea Berăriei, Șoseaua Berești-Bistrița. 

Zona B:  



 
 

22 Decembrie, 8 Martie, Aeroportului (de la Republicii la linia ferată precum şi partea paralelă cu linia 

ferată până la str. Narciselor, către Henri Coandă), Aleea Constructorului, Aleea Electricienilor, Aleea 

Metalurgiei, Aleea Moldoviţei (în cartierul Gherăieşti), Aleea Oţelarilor, Aleea Proiectantului, 

Alunului, Aprodu Purice, Aviatorilor, Barajului, Bradului, Bicaz (de la pod către Chimiei), 

Buciumului, Bulevardul Vasile Pârvan, Bulevardul Unirii (porţiunea cuprinsă între podul peste râul 

Bistriţa şi intersecţia cu străzile Calea Romanului şi Tecuciului), Calea Moldovei, Calea Republicii 

(până la podul CFR), Calea Romanului, Călugăreni, Chimiei (până la intersecţia cu str. Bicaz), 

Condorilor, Costache Negri, Digul Bârnat, Dr. Victor Babeş, Fagului, Făgăraş, Hatman Berescu, Henri 

Coandă, Ion Ionescu de la Brad, Iosif Cocea, Letea, Logofăt Tăutu, Lunei, Narciselor, Neptun, 

Nordului (zona cu blocuri), Prelungirea Bradului, Prieteniei, Primăverii, Sucevei, Tazlăului, Traian 

Vuia, Turbinei, Vântului, Venus, Vrancei, Vulturului, Zefirului, Zimbrului, Aleea Colonel Corneliu 

Chirieș, Micronului, Ocolul Nou, Prelungirea Vântului. 

 Zona C: 

Arcadie Şeptilici,  Bicaz (de la Tolstoi la pod), Bucegi, Calea Bârladului, Calea Moineşti, Calea 

Republicii (terenurile situate între podul CFR şi limita administrativă a municipiului Bacău spre 

comuna Nicolae Bălcescu), Chimiei   (de la intersecţia cu str. Bicaz până la intersecţia cu str. Înfrăţirii), 

Constantin Ene, Constanţei, Gheorghe Glod, Înfrăţirii, Mărăşti, Nordului (zona fără blocuri), Plaiului, 

Tecuciului, Trecătoarea Tecuciului, Cernei. 

 

Zona D: 

13 Septembrie, Abatorului, Aeroportului (partea paralelă cu linia ferată până la str. Narciselor, către 

Aeroport), Agudului, Alba Iulia, Alexandru Golescu, Alexandru Lăpuşneanu, Alexandru Vlahuţă, 

Alexei Tostoi (de la linia CFR către Cimitirul Sarata), Arinilor, Arţarului, Austrului, Bogdan Petriceicu 

Haşdeu, Brânduşei, Bujorilor, Calea Dr. Alexandru Şafran (fostă Calea D.N. nr. 11 Bacău-Oneşti), 

Cantonului, Caraiman, Căpitan Ioan Boroş, Căpitan Ernest Târţescu, Căpitan Vasile Merica, Căpitan 

Victor Precup, Câmpului, Ceahlăului, Cerbului, Cezar Uncescu, Chimiei (de la intersecţia cu str. 

Înfrăţirii pănă la capăt–zona SOFERT), Ciprian Porumbescu, Cireşoaia, Colonel Nicolae Drăghici, 

Constantin Muşat (fostă Stejarului), Constantin Platon, Corbului, Costache Radu  (în cartierul 

Şerbăneşti, în lungime de 1000 ml şi 6 ml lăţime; paralelă cu Calea Romanului), Crǎiţelor, Crinului, 

Crizantemelor, Daciei, Depoului, Dimitrie Buşilă, Dimitrie Cantemir, Dorului, Dr. Constantin Istrate, 

Dragoş Vodă, Ecaterina Teodoroiu, Frunzei, Fundătura Bogdan Petriceicu Haşdeu, General Dr. 

Dragomir Badiu, General Eremia Grigorescu, General Grigore Cantilli, General Ştefan Guşe, George 

Coşbuc, George Enescu, Gheorghe Asachi, Gheorghe Donici, Gheorghe Hociung (str. nouă în cartierul 

Şerbăneşti, 1025 ml şi  6 ml lăţime; paralelă cu canalul de irigaţie şi perpendiculară pe coasta dealului 

care face hotarul cu comuna Săuceşti), Gheorghe Lazăr, Gheorghe Negel, Gheorghe Şincai, Gheorghe 

Vrânceanu, Gladiolei, Gloriei, Grigore Tăbăcaru, Holtului, Iasomiei, Iaşilor, IlarieVeronca, 

Independenţei, Ion Creangă, Ion Roată, Izvoare, Lăcrămioarelor, Leon Sakellary (în cartierul 

Şerbăneşti, în lungime de 75 ml şi 6 m lăţime; situată în prelungirea str. Câmpului, deja existentă), 

Licurici, Liliacului, Limpedea, Liniştei, Locotenent Vasile Niculescu, Locotenent Victor Botocan, Lt. 

Col. Ioan Zărnescu, Luceafărului, Lunca Bistriţei, Lupeni, Macilor, Magnoliilor (fostă Crinilor), Maior 

Alexandru Velican, Mareşal Alexandru Averescu, Margaretelor, Militari,  Mitropolit Andrei Şaguna, 

Morii, Muncii, Muşcatelor, Nalbei, Nicolae Copernic, Nicolae Lascăr Bogdan, Ogorului, Orhideelor, 

Orizontului, Ozanei, Petuniilor, Pictor Nicolae Grigorescu, Pictor Ştefan Luchian, Plopilor,  Poet 

Vasile Cârlova, Poligonului (în cartierul Constantin Muşat), Pomilor, Procopie Strat, Prof. Dr. 

Gheorghe Marinescu, Prunului, Prutului, Răzoare, Rodnei, Romanţei, Rozelor, Salcâmilor, Salciei, 

Sânzienelor, Scânteii, Serei, Siliştei, Silozului, Siretului, Speranţei, Spicului, Sublocotenent Adam, 

Şerbăneşti, Ştefan Zeletin, Teiului, Theodor Neculuţă, Tineretului, Timpului (în cartierul CFR), Tisei, 

Toporaşi, Trecatoarea Gherăieşti, Trecătoarea Islaz, Triumfului, Tudor Vladimirescu, Ulmilor, Vadul 

Pomilor, Vasile Lupu, Veronica Micle, Victor Nadolschi, Viilor,  Viitorului, Viselor, Xenopol, 

Zambilelor, Zorelelor, Barajului, Comuna Buhoci, Șoseaua Buhoci, Prelungirea Câmpului, Canalului, 

Drumul Bacău-Luizi Călugăra, Drumul Bacău-Sărata, Ecoului, Șoseaua Filipești, General Nicolae 



 
 

Șova, Greșit, Trecătoarea Holtului, Comuna Letea Veche, Șoseaua Luizi Călugăra, Aleea Măgura, 

Șoseaua Mărgineni, Pajiștei, Prelungirea Dorului, Stejarului, Fundătura Triumfului, Aleea Zorilor. 

 

2.7. Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul localităţii, impozitul pe teren se 

majorează cu 500%. Criteriile de încadrare a clădirilor în această categorie sunt prevăzute în 

hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestora. 

 

2.8. Consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru: 

a) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și 

întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

b) terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ; 

c) terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ; 

d) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani inclusiv, începând cu 1 

ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul. 

e) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor 

de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat. Condițiile 

de aprobare sunt stabilite prin Hotărâre de Consiliu Local de aprobare a schemei de minimis; 

 Pct.3 Impozitul pe mijloacele de transport    
   

3.1. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează 

în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune 

din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 

 ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ 

 │Nr. │       Mijloace de transport cu tracţiune mecanică       │Lei/200 cmc  │ 

 │crt.│                                                         │sau fracţiune│ 

 │    │                                                         │din aceasta  │ 

 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ 

 │     I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta)      │ 

 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ 

 │  1 │Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu │     12      │ 

 │    │capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv    │             │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  2 │Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea  │     13      │ 

 │    │cilindrică de peste 1.600 cmc                            │             │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  3 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi │     22      │ 

 │    │2.000 cmc inclusiv                                       │             │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  4 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi │     83      │ 

 │    │2.600 cmc inclusiv                                       │             │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  5 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi │    164      │ 

 │    │3.000 cmc inclusiv                                       │             │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  6 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc │    329      │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  7 │Autobuze, autocare, microbuze                            │     28      │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  8 │Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă│     35      │ 

 │    │autorizată de până la 12 tone, inclusiv                  │             │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  9 │Tractoare înmatriculate                                  │     22      │ 



 
 

 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ 

 │                     II. Vehicule înregistrate                              │ 

 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ 

 │  1 │Vehicule cu capacitate cilindrică                        │ lei/200 cmc │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │ 1.1│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică           │     8       │ 

 │    │< 4.800 cmc                                              │             │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │ 1.2│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică           │     10      │ 

 │    │> 4.800 cmc                                              │             │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  2 │Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată          │   171 lei/an│ 

 └────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ 

3.2. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%. 

3.3. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 

12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 

următor: 
 

  

 

 

Numărul de axe si 

greutatea bruta 

incarcata maxima 

admisa 

 

Nivel minim conform 

Jurnalului Oficial al 

Uniunii Europene 

prevazute in Directiva  

1999/62/CE 

EURO 

Nivel an 2021  

conform art. 491 alin.(11) din Legea 

nr.  227/2015- modificata prin Legea 

nr. 296/2020  

rata de schimb a monedei euro 

4,9470 

  lei/an 

 

 Ax(e) 

motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică 

sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte 

sisteme 

de 

suspensie 

pentru 

axele 

motoare 

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

I doua axe 

 1 Masa de cel 

puţin de 12 tone, 

dar mai mica 

de13 tone 

0 31 0 154 

 2 Masa de cel 

puţin de 13 tone, 

dar mai mica 

de14 tone 

31 86 154 426 

 3 Masa de cel 

puţin de 14 tone, 

dar mai mica 

de15 tone 

86 121 426 599 

 4 Masa de cel 

puţin de 15 tone, 

dar mai mica 

de18 tone 

121 274 599 1356 

 5 Masa de cel 

puţin de 18 tone 
121 274 599 1356 

II trei axe 



 
 

 1 Masa de cel 

puţin de 15 tone, 

dar mai mica 

de17 tone 

31 54 154 268 

 2 Masa de cel 

puţin de 17 tone, 

dar mai mica 

de19 tone 

54 111 268 550 

 3 Masa de cel 

puţin de 19 tone, 

dar mai mica de 

21 tone 

111 144 549 712 

 4 Masa de cel 

puţin de 21 tone, 

dar mai mica de 

23 tone 

144 222 712 1099 

 5 Masa de cel 

puţin de 23 tone, 

dar mai mica de 

25 tone 

222 345 1099 1707 

 6 Masa de cel 

puţin de 25 tone, 

dar mai mica de 

26 tone 

222 345 1099 1707 

 7 Masa de cel 

puţin de 26 tone 
222 345 1099 1707 

III patru  axe    

 1 Masa de cel 

puţin de 23 tone, 

dar mai mica de 

25 tone 

144 146 712 723 

 2 Masa de cel 

puţin de 25 tone, 

dar mai mica de 

27 tone 

146 228 723 1128 

 3 Masa de cel 

puţin de 27 tone, 

dar mai mica de 

29 tone 

228 362 1128 1791 

 4 Masa de cel 

puţin de 29 tone, 

dar mai mica de 

31 tone 

362 537 1791 2657 

 5 Masa de cel 

puţin de 31 tone, 

dar mai mica de 

32 tone 

362 537 1791 2657 

 6 Masa de cel 

puţin de 32 tone 
362 537 1791 2657 

 



 
 

3.4. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu 

masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone – persoane juridice/persoane fizice        

                

 

 

Numărul de axe si 

greutatea bruta 

incarcata maxima 

admisa 

 

Nivel minim conform 

Jurnalului Oficial al Uniunii 

Europene prevazute in 

Directiva  1999/62/CE 

EURO 

Nivel an 2021  

conform art. 491 alin.(11) din 

Legea nr.  227/2015- modificata 

prin Legea nr. 296/2020  

rata de schimb a monedei euro 

4,8740 

  lei/an 

 

 Ax(e) 

motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică 

sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de 

suspensie 

pentru 

axele 

motoare 

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

I 2+1 axe   

 1 Masa de cel 

puţin de 12 

tone, dar mai 

mica de14 tone 

0 0 0 0 

 2 Masa de cel 

puţin de 14 

tone, dar mai 

mica de16 tone 

0 0 0 0 

 3 Masa de cel 

puţin de 16 

tone, dar mai 

mica de18 tone 

0 14 0 70 

 4 Masa de cel 

puţin de 18 

tone, dar mai 

mica de 20 

tone 

14 32 70 159 

 5 Masa de cel 

puţin de 20 

tone, dar mai 

mica de 22 

tone 

32 75 159 372 

 6 Masa de cel 

puţin de 22 

tone, dar mai 

mica de 23 

tone 

75 97 371 480 

 7 Masa de cel 

puţin de 23 

tone, dar mai 

97 175 480 866 



 
 

mica de 25 

tone 

 8 Masa de cel 

puţin de 25 

tone, dar mai 

mica de28 tone 

175 307 866 1519 

 9 Masa de cel 

puţin de 28 

tone 

175 307 866 1519 

II 2+2 axe   

 1 Masa de cel 

puţin de 23 

tone, dar mai 

mica de25 tone 

30 70 149 347 

 2 Masa de cel 

puţin de 25 

tone, dar mai 

mica de26 tone 

70 115 347 569 

 3 Masa de cel 

puţin de 26 

tone, dar mai 

mica de 28 

tone 

115 169 569 837 

 4 Masa de cel 

puţin de 28 

tone, dar mai 

mica de 29 

tone 

169 204 837 1010 

 5 Masa de cel 

puţin de 29 

tone, dar mai 

mica de 31 

tone 

204 335 1010 1658 

 6 Masa de cel 

puţin de 31 

tone, dar mai 

mica de 33 

tone 

335 465 1658 2301 

 7 Masa de cel 

puţin de 33 

tone, dar mai 

mica de 36 

tone 

465 706 2301 3493 

 8 Masa de cel 

puţin de 36 

tone, dar mai 

mica de 38 

tone 

465 706 2301 3493 

 9 Masa de cel 

puţin de 38 

tone 

465 706 2301 3493 



 
 

III  2+3 axe   

 1 Masa de cel 

puţin de 36 

tone, dar mai 

mica de 38 

tone 

370 515 1831 2548 

 2 Masa de cel 

puţin de 38 

tone, dar mai 

mica de 40 

tone 

515 700 2548 3463 

 3 Masa de cel 

puţin de 40 

tone 

515 700 2548 3463 

IV 3+2 axe   

 1 Masa de cel 

puţin de 36 

tone, dar mai 

mica de 38 

tone 

327 454 1618 2246 

 2 Masa de cel 

puţin de 38 

tone, dar mai 

mica de 40 

tone 

454 628 2246 3107 

 3 Masa de cel 

puţin de 40 

tone, dar mai 

mica de 44 

tone 

628 929 3107 4596 

 4 Masa de cel 

puţin de 44 

tone 

628 929 3107 4596 

V 3+3 axe   

 1 Masa de cel 

puţin de 36 

tone, dar mai 

mica de 38 

tone 

186 225 921 1114 

 2 Masa de cel 

puţin de 38 

tone, dar mai 

mica de 40 

tone 

225 336 1114 1663 

 3 Masa de cel 

puţin de 40 

tone, dar mai 

mica de 44 

tone 

336 535 1663 2647 



 
 

 4 Masa de cel 

puţin de 44 

tone 

336 535 1663 2647 

 

3.5. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de 

autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 

corespunzătoare din tabelul următor: 
 

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 

 │                  Masa totală maximă autorizată              │    Impozit   │ 

 │                                                             │    - lei -   │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │a. Până la 1 tonă, inclusiv                                  │      13      │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone                   │      40      │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone                   │      60      │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │d. Peste 5 tone                                              │      73      │ 

 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 

 

3.6. În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma 

corespunzătoare din tabelul următor: 
 

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 

 │                  Mijlocul de transport pe apă               │    Impozit   │ 

 │                                                             │    - lei -   │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz   │      27      │ 

 │personal                                                     │              │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri                │      66      │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │3. Bărci cu motor                                            │      243     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │4. Nave de sport şi agrement               │      1283     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │5. Scutere de apă                                            │      243     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │6. Remorchere şi împingătoare:                               │        X     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │a) până la 500 CP, inclusiv                                  │      609     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv                 │     1044     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv                │     1604     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │d) peste 4000 CP                                             │     2564     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta│      211     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                       │       X      │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv│      211     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până │      324     │ 

 │la 3000 de tone, inclusiv                                    │              │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone         │      565     │ 

 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 

3.7. 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%. 

 



 
 

Pct.4 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

   

4.1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită 

conform tabelului următor: 
 

 ┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 

 │Suprafaţa pentru care se obţine certificatul    │                       │  

 │        de urbanism                             │      - lei -          │ 

 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

 │a) până la 150 m², inclusiv                     │           10          │   

 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤   

 │b) între 151 şi 250 m², inclusiv                │           11          │   

 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

 │c) între 251 şi 500 m², inclusiv                │           13          │   

 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

 │d) între 501 şi 750 m², inclusiv                │           16          │   

 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

 │e) între 751 şi 1.000 m², inclusiv              │           18          │   

 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

 │f) peste 1.000 m²                               │   18 + 0,01 lei/m²,   │  

 │                                                │pentru fiecare m² care │  

 │                                                │  depăşeşte 1.000 m²   │ 

 │                                                │                       │ 

 └────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘ 

4.2. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea 

teritoriului este 19 lei. 

4.3. 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 vor fi 

efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu 11 lei. 

4.4. 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 12 lei, pentru 

fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 

4.5. 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 este de 

17 lei, pentru fiecare racord. 

4.6. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 13 lei. 

 

 

Pct.5 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi 

5.1. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este 24 lei. 

5.2. Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de 

comercializare a produselor din sectorul agricol este de 93 lei. 

5.3. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizatiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 

publică pentru fiecare unitate sau stand de comercializare 

Valori din Legea 227/2015 

a) până la 4.000 lei, pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv; 

b) până la 8.000 lei pentru o suprafață mai mare de 500 m2. 

 

Nr 

crt 

Categorie activitate conform Clasificare 

Activităţi din Economia Naţională  

Valoare 

taxă 2021 

-lei- 

Valoare 

taxă 2022 

-lei- 

1 Grupa 561-Restaurante (suprafaţă până în 

500mp, inclusiv) 

1541 1484  



 
 

2 Grupa 563-Baruri şi alte activităţi de 

servire a băuturilor(suprafaţă până în 

500mp, inclusiv) 

881 848  

3 Grupa 932-Alte activităţi recreative şi 

distractive(suprafaţă până în 500mp, 

inclusiv) 

386 371  

 

4 Grupa 561-Restaurante (suprafaţă peste 

500mp) 

5500 5298  

5 Grupa 563-Baruri şi alte activităţi de 

servire a băuturilor(suprafaţă peste 500mp) 

4412 4250  

6 Grupa 932-Alte activităţi recreative şi 

distractive(suprafaţă peste 500mp) 

4412 4250  

 

5.5. Consiliul local acordă scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 

pentru: 

a) lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea 

riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Pct.6 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate  

   Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective 

la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 

Cota taxei este de 3%. 

 

Pct.7 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

 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 este 

de 38 lei; 

  b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate, suma este de 27 lei. 

   

Pct.8 Impozitul pe spectacole 

  Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din 

vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 

  Cota de impozit este după cum urmează:  

  a) 2% pentru spectacolul 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) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 

 

Pct.9 Sancţiuni 

Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să 

fie considerate, potrivit legii, infracțiuni: 

a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute de Legea 227/2015 la art. 461 alin. 

(2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 

471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 

483 alin. (2); 
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b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute de Legea 227/2015 la art. 461 alin. (2), (6), (7), 

alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. 

(2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. 

(2). 

 (2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 79 lei la 317 lei, iar cea 

de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 317 lei la 817 lei. 

 (3) In cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime prevăzute la alin.(2) se majorează cu 300 

%. 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din 

cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale. 

 

Pct.10 În conformitate cu art. 266, alin. (6) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fisccală, 

creanţele aflate în sold la data de 31.12.2021 până în 40 lei, inclusiv, se anulează. Plafonul se aplică 

totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori la rolurile fiscale care nu înregistrează 

matricole active. 

Pct.11 În conformitate cu dispozițiile art.46 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală, Direcția Economică – impozite și taxe locale, poate tipări prin intermediul unui centru 

de imprimare masivă decizii de impunere, somații și titluri executorii care vor fi valabile și în 

cazul în care nu poartă semnătura persoanelor imputermicite ale organului fiscal, potrivit legii 

și stampila organului emitent. 

Pct.12 În conformitate cu prevederile art.219 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală se anulează suprasolvirile aflate în sold mai vechi de 5 ani, respectiv 31.12.2016. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

    Primarul Municipiului Bacău 

    Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 

 

 

 

                                               Director Executiv Adjunct 

Tiberiu Ciobanu 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR 

 

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

Directiei Economice – Impozite și Taxe Locale 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 

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

transmitem anexat prezentei proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul 2022 în municipiul Bacǎu, în vederea analizării şi întocmirii 

rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 22.11.2021 să le depuneți la 

Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

            PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                 SECRETARUL GENERAL  

          LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU                                AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                              NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Direcția Impozite și Taxe Locale 

Nr. 178118  din 12.11.2021  

      

 Se aprobă, 

                     PRIMAR, 

                         Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 

 

 

 

 

NOTĂ FUNDAMENTARE 

 

la  proiectul de hotărâre privind indexarea și stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 

în municipiul Bacǎu 

  

 

Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, ale Legii 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, cu modificările si 

completările ulterioare, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la la informatiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de venituri, utilizate pentru cheltuielile 

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

Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, următoarele resurse financiare: 

impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de 

transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru folosirea 

mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale, alte taxe locale, 

amenzile şi penalităţile aferente impozitelor şi taxelor locale. 

Având în vedere prevederile art. 491din Legea 227/ 2015 privind Codul fiscal, prin care toate 

impozitele și taxele locale stabilite în sume fixe in lei se indexează ținând cont de rata inflației pentru 

anul anterior, fundamentarea veniturilor s-a facut ținând cont de o rata a inflației de 2,6%. 

 Competenta aprobării prezentului proiect de hotărâre apartine Consiliului local, în temeiul 

prevederilor art. 129 (2), lit. ”b” și alin. (4) lit. ”c” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ. 

 

 

 

Director adjunct, 

Tiberiu Ciobanu 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Direcția Impozite și Taxe Locale 

Nr. 178113  din 12.11.2021  

      

     Se aprobă, 

              PRIMAR, 

                         Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 

 

STUDIU DE IMPACT  

 

 

Proiect de Hotărâre  

privind indexarea și stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 în municipiul Bacău 

 

Secţiunea 1 

Motivul emiterii actului normativ 

Potrivit 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 indexării stabilirii şi 

colectării impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 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 

Beneficiarul acestui act normativ este comunitatea locală. 

Pe măsura colectării resurselor bugetare din impozite şi taxe locale, se va asigura realizarea 

atributiilor privind : organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale 

institutiilor si serviciilor publice de interes local și ale societatilor comerciale și regiilor autonome de 

interes local; dezvoltarea economico-socială și de mediu a municipiului; administrarea domeniului 

public si privat al municipiului; gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni; cooperarea 

interinstitutionala pe plan intern si extern; precum şi 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 

Avându-se în vedere că executivul propune indexarea cu rata inflației de 2,6%, fără a se aduce alte  

modificări ale impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice pentru anul 2022, 

valoarea totală estimată a se încasa suplimentar din impozite şi taxe locale pentru anul 2022 este de 

aproximativ 1.000.000 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 Primăriei municipiului Bacău; afișare la sediul 

insituției; 

Secţiunea a 7-a 

Măsuri de implementare 

După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis: Direcţiei Economice, Direcției 

Impozite și Taxe Locale, Arhitect Șef, Direcției Juridice – Compartiment Autorizații, Registrul 

Agricol, spre luare la cunoştinţă şi punere în aplicare. 

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

hotărâre privind privind indexarea și stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, în 

municipiul Bacău. 

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

transparenţa decizională în administraţia publică. 

 

 

Director executiv adj, 

Tiberiu Ciobanu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


