PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, COSMIN NECULA, propune
locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de
hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 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 legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite, vor putea
trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău,
d-nei Ilie Diana, pe adresa de e-mail diana.ilie@primariabacau.ro, până la data
de 21.12.2017.
Persoanele interesate să studieze proiectul şi întreaga documentaţie, pot
accesa site-ul https://municipiulbacau.ro/, secţiunea Legea nr. 52/ 2003.
Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău,
unde a fost afişat prin Procesul Verbal de afişare nr. 10788 din 08.12.2017.
ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea pentru anul 2018 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 a Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local nr. 9121/
19.10.2017 prin care se solicită transmiterea taxelor locale care constituie surse de
venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal pentru anul 2018;
- Referatul Direcției Piețelor nr. 71632/ 03.11.2017 cu propunerile de taxe pentru anul
2018;
- Referatul Direcției Administrare Baze Sportive nr. 9770/ 08.11.2017 cu propunerile
de taxe pentru anul 2018;
- Referatul Politiei Locale a Municipiului Bacău nr. 18375/ 24.10.2017, cu
propunerile de taxe pentru anul 2018;
- Referatul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău nr.
228735/ 24.10.2017, cu propunerile de taxe pentru anul 2018;
- Referatul Direcției Economice – Impozite și Taxe locale nr. 10776/ 07.11.2017, cu
propunerile de taxe pentru anul 2018;
- Adresa Teatrului Municipal Bacovia nr. 9121/ 27.10.2017, cu propunerile de taxe
pentru anul 2018;
- Referatul Serviciului Drumuri Reţele şi Iluminat nr. 9121/ 08.11.2017 privind
propunerile de taxe pentru anul 2018;
- Referatul Serviciului Administrație Publica Locala si Registrul Agricol nr. 9292/
25.10.2017, cu propunerile de taxe pentru anul 2018;
- Referatele Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Transport nr.
10784/ 07.12.2017 și nr. 10786/ 07.12.2017, cu propunerile de taxe pentru anul 2018;

- Referatul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului nr. 78438/
27.10.2017, cu propunerile de taxe pentru anul 2018;
- Referatele Compartimentului Evidenta Contracte nr. 9121/ 94067/ 27.10.2017 și nr.
90732/ 27.10.2017 cu propunerile de taxe pentru 2018;
- Referatul nr. 9121/ 08.11.2017 al Directiei Juridice şi Administraţie Publică Locală –
Compartimentul Informaţii Publice şi Organizări Alegeri cu propunerile de taxe
pentru anul 2018;
- Referatul Compartimentului Aprovizionare și IT nr. 9813/ 09.11.2017 cu propunerile
de taxe pentru anul 2018;
- Nota de fundamentare nr. 9979/ 14.11.2017 și studiul de impact nr. 9980/
14.11.2017;
- Expunerea de motive nr. 9981/ 14.11.2017 a Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul nr. 9982/ 14.11.2017 al compartimentelor de specialitate, favorabil;
- 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. 27, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit.
„b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală
republicată, ulterior modificată și completată;
- Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale modificată şi
completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7;
În baza prevederilor art. 36 (2) lit. “b”, (4) lit.“c”, art. 45(2) lit.”c” din Legea nr.
215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicatǎ si actualizata,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă pentru anul 2018 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:
- Direcția Piețelor, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare;
- Direcția Administrare Baze Sportive, conform Anexei nr. 2, parte integranta din
prezenta hotarare;
- Poliția Locală a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 3, parte integranta din
prezenta hotarare;
- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, conform
Anexei nr. 4, parte integranta din prezenta hotarare;
- Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, conform Anexei nr. 5, parte integrantă
din prezenta hotărâre;
- Direcția Economică – Impozite și Taxe Locale, conform Anexei nr. 6, parte
integrantă din prezenta hotărâre;
- Teatrul Municipal Bacovia, conform Anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta
hotărâre;
- Serviciul Drumuri Reţele şi Iluminat, conform Anexei nr. 8, parte integranta din
prezenta hotarare;
- Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, conform Anexei nr.
9, parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport, conform Anexei
nr. 10, parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, conform Anexei
nr. 11, parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Compartimentul Evidenta Contracte, conform Anexei nr. 12, parte integranta din
prezenta hotarare;
- Compartimentul Evidenta Contracte, pentru prestari servicii catre populatie,
conform Anexei nr. 13, parte integranta din prezenta hotarare;
- Compartimentul Informaţii Publice şi Organizări Alegeri, conform Anexei nr.
14, parte integranta din prezenta hotarare;
- Compartiment Aprovizionare și IT, conform Anexei nr. 15, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotǎrâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
Art. 3. – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri prin Direcția Piețelor, Direcția Administrare Baze Sportive, Poliția Locală a
Municipiului Bacău, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului
Bacău, Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, Direcția Economică – Impozite și
Taxe Locale, Teatrul Municipal Bacovia, Serviciul Drumuri Reţele şi Iluminat,
Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, Compartimentul
Autorizare Activitate Economică și Transport, Compartimentul Administrare și
Inventarierea Patrimoniului, Compartimentul Evidenta Contracte și Compartimentul
Informaţii Publice şi Organizări Alegeri.
Art. 4. – Hotărârea va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii si va fi
comunicată compartimentelor prevăzute in prezenta hotărâre.
ART. 5. – Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în
termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.
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NR. 9981/ 14.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 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.
Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată
precizează la art. 27 “În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei
publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să elaboreze şi
să aprobe bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile
legii.”
Pentru finantarea proiectelor aflate in derulare si pentru ca sursele bugetului
local sa satisfaca intr-o proportie cat mai mare nevoile actuale ale cetatenilor municipiului
Bacău, este necesară mentinerea surselor actuale ale bugetului local, atragerea de noi
surse extrabugetare, precum si valorificarea judicioasa si eficienta a patrimoniului
municipiului Bacău.
Având în vedere cele prezentate anterior, vă rugăm domnilor consilieri să
adoptaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată.
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VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Direcția Piețelor, Direcția Administrare Baze Sportive, Poliția Locală a
Municipiului Bacău, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a
Municipiului Bacău, Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, Direcția
Economică – Impozite și Taxe Locale, Teatrul Municipal Bacovia, Serviciul
Drumuri Reţele şi Iluminat, Serviciul Administrație Publică Locală și
Registrul Agricol, Compartimentul Autorizare Activitate Economică și
Transport, Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului,
Compartimentul Evidenta Contracte și Compartimentul Informaţii Publice
şi Organizări Alegeri
Nr. 9982/ 14.11.2017
RAPORT
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 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
Proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 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, a fost întocmit prin respectarea
prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, actualizată, precum şi ale
Legii nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată și ţinând
seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2018
în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, motiv pentru care îl avizăm
favorabil.
VICEPRIMAR
ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
NR. 9983/ 14.11.2017
AVIZ DE LEGALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 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
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:
- Prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată, Anexa
nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7, care precizează:
7. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi:
a) taxe asupra mijloacelor de transport;
b) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare;
c) alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi.
- Prevederilor art. 7 alin. (2) și alin. 10 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in
administratia publică, republicată, modificată și completată, care precizează:
Art. 7 (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului,
în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către
autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un
referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de
fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi
modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
privind proiectul de act normativ.
(10) Dezbaterile publice se vor desfăşura după următoarele reguli:
a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată conform alin. (7), va organiza întâlnirea,
va publica pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu, alături de documentele menţionate la alin. (2), şi
modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat
luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la
libera exprimare al oricărui cetăţean interesat;
b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat
recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;
c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de act normativ
din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care au participat la
elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea
adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, şi a proiectului de
act normativ;
d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe
site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice,
recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale
elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ.
- Prevederilor art. art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a”
din Legea nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, republicată şi ulterior modificată şi
completată, care precizează:
Art. 47 (1) Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, ales în condiţiile prevăzute
la art. 35, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar.
Art. 48 (2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica hotararile consiliului local primarului
si prefectului de indata, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii.
Art. 61 (2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a
hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă
sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi

conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor
consiliului judeţean, în condiţiile legii.
Art. 115 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin:
b) consiliul local adoptă hotărâri;
Art. 117 Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean,
hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
- Prevederilor art. 27, art. 36 (2) lit.“b”, (4) lit. “c” şi art. 45 (2) lit.”c” din Legea nr. 215/ 2001, a
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, care precizează:
Art. 27 În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să
instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să elaboreze şi să aprobe bugetele locale ale comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile legii.
Art. 36 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau
municipiului;
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
Art. 45 (2) Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului
local:
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale.
- şi-l avizăm favorabil
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Anexa nr. 1 la HCL nr. ....... din ............2017
DIRECTIA PIETELOR
PIAŢA CENTRALĂ
a. Pentru vânzarea de legume-fructe, zarzavat:
Producători agricoli:
Cantităţi mai mici de 10Kg, 10 buc
Cantităţi mai mari de 10Kg, 10 buc
Persoane juridice
b. Pentru alte produse alimentare şi nealimentare:
- Flori
- Miere de albine, plante medicinale
- Obiecte de ceramică, uz casnic ,
căciuli din blană și articole din blană
- Activităţi ocazionale pentru Crăciun,
Anul Nou, 1 şi 8 Martie etc.
c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată:
Lapte, brânză de vaci, smântână, telemea, brânză frământată
d. Comercializarea mieilor
e. Comercializarea brazilor
f. Expunere marfă spre vânzare, în faţa spațiului utilizat:
PIAŢA SUD
a. Pentru vânzarea de legume-frucute, zarzavat:
Producători agricoli:
Cantităţi mai mici de 10Kg, 10 buc
Cantităţi mai mari de 10Kg, 10 buc
Persoane juridice
b. Pentru alte produse alimentare şi nealimentare:
- Flori
- Miere de albine, 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.
c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată:
Lapte, brânză de vaci, smântână, telemea, brânză frământată
d. Comercializarea mieilor
e. Comercializarea brazilor
f. Expunere marfă spre vânzare, în faţa spațiului utilizat :

3 lei/mp/zi
11 lei/mp/zi
12 lei/mp/zi
12 lei/mp/zi
12 lei/mp/zi
13 lei/mp/zi
13 lei/mp/zi
15 lei/mp/zi
8 lei/buc/zi
8 lei/buc/zi
3 lei/mp/zi

3lei/mp/zi
10 lei/mp/zi
12 lei/mp/zi
10 lei/mp/zi
10 lei/mp/zi
11 lei/mp/zi
12 lei/mp/zi
12 lei/mp/zi
7 lei/buc/zi
7 lei/buc/zi
3 lei/mp/zi

BAZAR
a. Comercializarea produselor industriale (uşi, canapele, ferestre, covoarea, cauciucuri,
biciclete):
3 lei/mp/zi
b. Comercializarea de diverse obiecte folosite:
3 lei/mp/zi
c. Comercializarea de animale mici(câini, pisici) din autovehicul sau remorcă:
2 lei/mp/zi
d. Expunere marfă spre vânzare, în faţa modulului propriu:
3 lei/mp/zi

PIAŢA DE GROS
a. Taxă închiriere boxă hală (30 mp) pentru vânzări en gross:
60 lei/zi
b. Taxa amplasare Automat cafea
3 lei/mp/zi
c. Taxă comercializare din mijloacele de transport în parcarea comercială:
3 lei/mp/zi
d. Taxă închiriere electrostivuitor:
30 lei/oră
e. Taxă utilizare cărucior tip platformă:
2 lei/oră
f. Taxă intrare pentru încărcare-descărcare:
- Camion:
7 lei
- Camion cu remorcă
10 lei
- Autoturism
3 lei
- Autoturism cu remorcă
5 lei
OBOR ŞERBĂNEŞTI
a. Accesul autovehiculelor pentru comercializare:
Autoturisme:
6 lei/zi/ sâmbătă
Remorci şi rulote:
3 lei/zi/sâmbăta
Biciclete şi motociclete:
2 lei/zi/sambăta
Camioane, microbuze TIR,
utilaje agricole:
7 lei/zi/sâmbăta

12 lei/zi/duminica
5 lei/zi/duminica
4 lei/zi/duminica
15 lei/zi/duminica

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Comercializare obiecte folosite:
3 lei/mp/zi
Comercializare material lemnos:
10 lei/mc
Comercializare uşi, ferestre, căzi etc:
5 lei/mp/zi
Comercializare canapele, birouri, fotolii etc:
5 lei/mp/zi
Comercializare cauciucuri:
3 lei/mp/zi
Comercializare produse noi :
5 lei/mp/zi
Comercializare cereale din autoturisme până la 3,5 tone:
30 lei/zi
Comercializare cereale din autoturisme peste la 3,5 tone:
50 lei/zi
Comercializare produse alimentare în regim Fast Food:
40 lei/zi
Acces mijloace de transport:
- Autoturisme:
5 lei/intrare
- Remorci
3 lei/intrare
- Autocamioane:
8 lei/intrare
l. Parcare autoturisme în regim de consignație
5 lei/zi
m. Depozitare material lemnos:
5 lei/mp/săptămână
n. Comercializare produse industriale sau agroalimentare din/lângă sau pe maşină sau
remorca expusă la vânzare:
20 lei/zi
ALTE TAXE
Închiriere cântar electronic:
Etichete preţ produs
Depozitare de produse în spaţii amenajate

5 lei/zi
1 leu/4 buc
3 lei/sac/ladă

Taxe de închiriere ce se percep în anul 2018 pentru spațiile, amplasamentele și
terenurile administrate de Direcția Piețelor:
Nr.crt.
Destinația
propus 2018
1. Taxa spații ( A1- A6):
sector produse industriale, sector mixt (produse alimentare și industriale), produse
agroalimentare, flori - Piața Centrală Terasa superioară
30 lei/mp/lună
2. Taxa spații ( B1-B9, C1-C5) :
produse alimentare, produse lactate, pește, produse din carne, produse de panificație
- Piața Centrală - hală
30 lei/mp/lună

3. Taxă spaţii cu destinaţie depozit pentru produse agroalimentare Piața de gros
- Depozit de 35 mp
13 lei/mp/lună
- Depozit de 70 mp
12 lei/mp/lună
- Depozit de 107 mp
11 lei/mp/lună
4. Taxă amplasament flori și ornamente florale
- Piața Centrală Terasa superioară
85 lei/mp/lună
5. Taxă amplasament produse industriale, alimentare preambalate, produse de farmacie
Veterinară, Piața Centrală Terasa superioară
74 lei/mp/lună
6. Taxă amplasament Fast food Piața Centrală platforma acoperită
105 lei/mp/lună
7. Taxă amplasament Alimentație publică
Piața Centrală platforma acoperită
45 lei/mp/lună
8 .Taxă amplasament dozator lapte
- hala Piața Centrală 20 lei/mp/lună
- hala Piața Sud
15 lei/mp/lună
9. Taxă teren pentru activități de intermedieri vânzări auto activități de xerox, contracte vânzare
cumpărare auto și emitere polițe RCA.
- Obor
18 lei/mp/lună
10. Taxă teren pentru comercializare produse industriale . - Obor
18 lei/mp/lună
- Bazar Milcov 36 lei/mp/lună
11 .Taxă teren alimentație publică
- Obor
18 lei/mp/lună
- Bazar Milcov
36 lei/mp/lună
12. Taxă închirere masă, în suprafață de 2 mp, situată pe Terasa Superioară a Pieței Centrale, pentru
comercializare flori
12 lei/mp/zi
13.Taxă amplasare Automat Cafea
3 lei/mp/ zi
ALTE TAXE
1. Caiet de sarcini participare la licitație pentru închiriere spații, amplasamente și terenuri
administrate de Direcția Piețelor, aflate în domeniul public al Municipiului Bacău
50 lei
2. Taxă participare licitație
100 lei

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
COSMIN NECULA

DIRECTOR EXECUTIV
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Anexa nr. 2 la HCL nr. ....... din .............2017

DIRECTIA ADMINISTARE BAZE SPORTIVE
ŞTRAND LETEA
TAXĂ INTRARE
Copii 0-3 ani
Copii
Adulți

Gratuit
3lei/zi
5lei/zi

TAXĂ ȘEZLONG

7lei/buc/zi
BAZIN DE ÎNOT

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

Denumire serviciu

Taxă lei
propusă 2018

Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de
15
90 minute - adulti
Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de
10
90 minute - pensionari
Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de
10
90 minute – studenti/elevi
Bilet intrare grupuri pentru practicarea înotului de agrement
10
timp de 90 minute (min.5 pers)
Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de
25
90 minute, inclusiv saună
15
Bilet intrare - sauna
Abonament
pentru practicarea înotului de agrement, astfel:
7
- 5 şedinţe a 90 minute / şedinţă
60
- 10 şedinţe a 90 minute / şedinţă
100
Abonament pentru practicarea înotului de agrement + saună, astfel:
- 5 şedinţe a 90 minute / şedinţă, inclusiv saună
95
- 10 şedinţe a 90 minute / şedinţă, inclusiv saună
170
Abonament pentru iniţiere înot, ciclu de 10 şedinţe a 60 min./şedinţă :
85
Taxa culoar al bazinului timp de 60 minute, pentru:
- agrement (grup de max. 12 persoane)
150
- agrement intervalul orar 08.00-13.00 (grup de max 12 pers)
100
- activitati instructiv-educative pentru institutii de
100
invatamant preuniversitare/universitare de stat. (max12

pers/culoar)
- activități de antrenament, pregătire și alte activități pentru
instituții, organizații și alte organisme de drept public (max
16pers/culoar)
- activități sportive specifice (selecție/inițiere înot) ale
asociațiilor și cluburilor sportive de drept privat (max
16pers/culoar)
- activități de sport de performanță ale asociațiilor și
cluburilor sportive de drept privat (max 16 persoane/culoar)
Taxa bazin de sărituri timp de 60 minute, pentru:
- agrement (max. 7 persoane)
- activități de antrenament, pregătire pentru instituții,
organizații și alte organisme de drept public (grup de max 30
persoane)
- activități sportive specifice (selecție/inițiere înot) ale
asociațiilor și cluburilor sportive de drept privat (grup de max 30
persoane)
- activități de sport de performanță ale asociațiilor și
cluburilor sportive de drept privat (grup de max 30 persoane)
Taxa bazin competitii/evenimente sportive
Taxa bazin evenimente social-culturale, s.a (60min)
Taxa
spatiu
destinat
desfasurarii
activitatilor
antrenamentelor sportive si de recuperare, depozitare
aparate si echipamente sportive mp/luna
Taxa spații pentru birouri antrenori/cluburi (mp/luna)
Taxa spații pentru antrenamente/activități și recuperare
sportivă (mp/lună)

11

12
13
14
15
16

50

150
25
175
100

300

100
1000
1.700
25
2
3

* elevii şi studenţii vor putea intra în baza legitimaţiei/carnetului de
elev/student vizat la zi.
* pentru persoanele cu handicap, inclusiv pentru insotitorul acestuia, accesul
este gratuit.
* pentru asociatii/organizatii ale pensionarilor din Municipiul Bacau,
accesul este gratuit.
BAZA SPORTIVĂ „LUCREȚIU AVRAM” **
1
2

Taxa acces teren fotbal (teren iarba) pentru desfasurarea
de activitati sportive
Taxa acces cantonament (vestiare, grupuri sanitare,
dusuri) aferent unei inchirieri a terenului de fotbal

100 lei/ora
60 lei

.
COMPLEX SPORTIV „CONSTANTIN ANGHELACHE”
1
2

Taxa acces teren fotbal ( teren iarba) pentru
desfasurarea de activitati sportive
Taxa acces cantonament (vestiare, grupuri sanitare,

**

120 lei/ora
- 80 lei

4

dusuri) aferent unei inchirieri a terenului de fotbal
Taxa acces baza sportiva - terenuri fotbal si cantonament- 500 lei/zi
(dormitoare, vestiare, grupuri sanitare, sala mese)
- 100 lei/ora
Taxa acces teren artificial

5

Taxa teren artificial cu nocturna

6

Taxa închiriere sala sport (pentru asociațiile/fundațiile cu
activitate în domeniul sportului de performanță, taxa se
reduce cu 50%)

3

- 150 lei/ora

70 lei/ora

** pentru asociatii, fundatii cu activitate in domeniul sportului pentru copii
si juniori, participante in competitii oficiale organizate de FRF/AJF Bacau,
taxele pentru acces terenuri fotbal se reduc cu 75 %.”
TAXA PENTRU INCHIRIEREA SPATIILOR DIN INCINTA
UNITATILOR SCOLARE IN ANUL 2018
- taxa inchiriere camera de camin pentru alte persoane decat elevi,studenti
sau cadre didactice
5 lei/zi
- taxa inchirierea sala de clasa
16
lei/ora
- taxa inchiriere sala de sport
36
lei/ora
- taxa inchiriere teren de sport
25
lei/ora
- taxa inchiriere cantina
50 lei/ora
- taxa inchiriere sala de clasa „scoala după școala”
4 lei/ora
- alte spatii si dependinte pentru activitati scolare (magazii, ateliere, etc.)
9 lei/mp/luna
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Anexa nr. 3 la HCL nr. ....... din .............2017

POLIŢIA LOCALA BACĂU

Nr.
crt.

Denumire taxă

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parcare autoturisme 1 h (aparat autotaxare)
Parcare autoturisme 1/2 h (aparat autotaxare)
Parcare autoturism 1 h cu plata prin mesaj text (SMS)
Abonament 1 lună de parcare
Abonament 6 luni de parcare
Abonament 1 an de parcare
Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare
perpendicular şi oblic cu axul şoselei/luna S1
Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare
perpendicular şi oblic cu axul şoselei/trim S1
Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare
perpendicular şi oblic cu axul şoselei/an S1
Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu
axul şoselei/lună S1
Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu
axul şoselei/trimestru S1
Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu
axul şoselei/an S1
Parcare rapidă/h pentru intervalul 0 - 5 minute (parcare cu
barieră)
Parcare rapidă/h pentru intervalul 6 - 120 minute (parcare cu
barieră)
Parcare rapidă/h pentru >120 minute (parcare cu barieră)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Taxele includ TVA 19%.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
COSMIN NECULA

DIRECTOR EXECUTIV
ENE FLORIN

Taxă
propusă
2018
1.5 lei
0.75 lei
0.42 euro
47 lei
200 lei
350 lei
123 lei
364 lei
1449 lei
139 lei
416 lei
1666 lei
0 lei
1.5 lei
13 lei
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Anexa nr. 4 la HCL nr. ....... din ……….2017

DIRECTIA PUBLICA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A
MUNICIPIULUI BACĂU
- taxă furnizări date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor = 21 lei / persoană;
- contravaloarea cărţii de identitate

= 7 lei;

- contravaloarea cărţii de identitate provizorie

= 1 leu.
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Anexa nr. 5 la HCL nr. ....... din ……….2017

DIRECȚIA SALUBRIZARE, AGREMENT, PARCURI
TAXELE PENTRU SERVICIILE PRESTATE IN CIMITIRUL
‘SARATA II’’
Nr.
Denumirea serviciului prestat
Crt
.
1 Taxa dare in folosinta-7 ani
2 Taxa dare in folosinta-25 ani
3 Taxa intretinere loc de veci
4 Taxa capela
5 Inhumare decedat (sapat groapa si
amenajare mormant dupa inhumare)
6 Montat pod cu material client si
transport pamant in exces
7 Transport pamant in exces
8 Inhumat decedat cripta
9 Transport decedat la locul de veci
10 Strans oseminte
11 Aviz montat gardut(metallic)
12 Aviz constructie loc simplu
13 Aviz constructie loc dublu
14 Taxa servicii auxiliare(identificare
loc de veci,eliberare adeverinte,etc)
15 Taxa acces utilitati(apa,c.e,etc)pt.constructor
16 Taxa acces mijloace auto cimitir
prestatori servicii

Tarif

Tipul
taxei

200
ron/loc/perioada
300
ron/loc/perioada
30ron /an/loc
70 ron/pers/zi

La darea in
folosinta
La darea in
folosinta
anuala
La inhumare

200ron/loc

La inhumare

150ron

La inhumare

100 ron/loc
150ron/pers
100ron/ pers
150ron/loc
50ron/loc
100ron/loc
200 ron/loc
20ron

La inhumare
La inhumare
La inhumare
La cerere
La cerere
La cerere
La cerere
La cerere

20ron/zi/loc/const
r.
15 lei/zi

La cerere

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
COSMIN NECULA

DIRECTOR EXECUTIV
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Anexa nr. 6 la HCL nr. ....... din ……..2017

DIRECȚIA ECONOMICĂ – IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

- Taxă specială pentru eliberarea de copii din arhiva fiscală 5 lei/pagină
- Taxă specială pentru furnizare de informații și istoric de rol 5 lei/rol.
Sunt scutite de la plata acestor taxe, autoritățile administrației publice
centrale sau locale, instituții publice sau alte entități juridice scutite conform legii.
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Anexa nr. 7 la HCL nr. ....... din ……….2017

TAXE ȘI TARIFE PRACTICATE DE TEATRUL MUNICIPAL BACOVIA

SALA TEATRULUI MUNICIPAL BACOVIA
putin de 2 ore
SALA STUDIO

- 450 Ron/ora, dar nu mai

- 200 Ron/ora

TARIFE PENTRU BILETUL DE SPECTACOL:
- preşcolari, elevi studenţi
– 8 lei
- însoţitori preşcolari
– 12 lei
- adulţi sala
– 30 lei
- adulţi loje
– 35 lei
- pensionari
– 15 lei
* Copilul cu handicap, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de gratuitate.
**Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoana care îl însoţeşte
beneficiază de gratuitate.
***Adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete în aceleaşi condiţii ca
pentru elevi, studenţi.
**** Cadrele militare active, soldații și gradații profesioniști, personalul civil din
unitățile militare ale Garnizoanei Bacău beneficiază de o reducere la prețul biletului
de la 30 lei la 20 lei
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
COSMIN NECULA
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Anexa nr. 8 la HCL nr. ....... din ………..2017
SERVICIUL DRUMURI, REȚELE ŞI ILUMINAT
Taxa propusă
2018
I.Taxa utilizare temporara a stalpilor
de iluminat public ca suport
pentru retele de telecomunicatii,conf. HCL 356/2011
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.4/2013
III Taxa de ocupare temporara a domeniului public
si privat al mun.Bacau pt.lucrari la retelele tehnicoedilitare,conf.HCL nr.253/2012 :
- pt.lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime
de pana la 100 ml
-pt.lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime intre
101 ml si 500 ml
-pt.lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime
de peste 501 ml
IV.Taxa adeverinta postala - atribuire numar,
conf.HCL nr.4/2013
V.Taxa eliberare Permis de libera trecere
pentru autovehicule ,conf. HCL nr.362/2007
VI.Pret drept de servitute, conform HCL 376/2017
-pt.monotub subteran cuprins intre Ø 20mm- Ø 40mm
montat pe cheltuiala proprie a furnizorului
-pt.monotub subteran cuprins intre Ø 41mm- Ø 63mm
montat pe cheltuiala proprie a furnizorului
-pt.monotub subteran cuprins intre Ø 64mm- Ø 125mm
montat pe cheltuiala proprie a furnizorului
-pt.monotub cu max Ø 40mm montat in canalizatia
Primariei Bacau
-pt.camin montat pe cheltuiala proprie a furnizorului
sau a Primariei Bacau

8,6 lei/circuit/st/luna

34,00 lei

2,5 lei/mp/zi
1,2 leu/mp/zi
0,6 lei/mp/zi
28lei
2 lei/tona/zi

1,18 lei/ml/an/monotub
1,54 lei/ml/an/monotub
2,4 lei/ml/an/monotub

2,6 lei/ml/an/monotub sau cablu
3,6 lei/camin/an
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Anexa nr. 9 la HCL nr. ....... din ………..2017

SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI REGISTRUL
AGRICOL

NR.

TAXA

VALOARE
PROPUSĂ PENTRU

CRT.

ANUL 2018
(LEI)
1.

pentru eliberarea de copii conform cu

5

originalul
sau copii simple după documentele aflate
în cadrul serviciului (lei / pag)
2.

pentru eliberarea de adeverinţe
referitoare la partida deschisă în
Registrul Agricol ( lei/ adeverinţă)

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
COSMIN NECULA
ȘEF SERVICIU
RODICA – FLORENTINA TAMBA

5
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Anexa nr. 10 la HCL nr. ....... din ………..2017

DIRECTIA JURIDICA SI ADMINISTRATIE LOCALA
COMPARTIMENTUL AUTORIZARE ACTIVITATE
ECONOMICA SI TRANSPORT
1. Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice din municipiului
Bacău
Numar
curent
1
2
3

4
5
6

7

8
9
10
11
12

Denumire taxă
Taxă de teren pentru comercializare carte,
presă
Taxă teren pentru activitati ocazionale
(martisoare, flori, felicitari si altele similare)
Taxă teren desfăşurare activităţi artistice
ocazionale (circ, concerte, parc distracţii,
festivaluri)
Taxă teren pentru comerţ ambulant în cadrul
activităţilor ocazionale (festivaluri ş.a.)
Taxă caravană publicitară fara sonorizare

Propunere
valoare taxa 2018
2 lei/mp/zi
20 lei/mp/zi
2 lei/mp/zi

20 lei/mp/zi
100 lei/zi/vehicul

Taxa teren pentru publicitate temporara pentru 100lei/zi
panourile mobile de mici
dimensiuni(0,5mx0,9m)
Taxa postere/afise publicitare de mici
Intre 1-15 zile
dimensiuni (max.1m.p.) pentrtru circ, concerte, 6lei/poster,afiş
festivaluri, etc.
Intre 15-30 zile
10lei/poster,afiş
Taxă teren pentru comerţ ambulant
20 lei/mp/zi
Taxă teren pentru alimentaţie publică în cadrul
20 lei/mp/zi
activităţilor ocazionale (festivaluri ş.a)
Taxă distribuire material promoţional volant
10 lei/pers./zi
Taxă pentru amenajări de activităţi sezoniere
15 lei/mp/luna
(terase)
Taxă ocupare teren extrasezon
7 lei/mp/luna

2. Alte taxe
1.Taxă eliberare autorizaţie de funcţionare şi profil de activitate- valabilitate maxim
un an-(lei)
120
2. Taxă eliberare autorizaţie de amplasare şi profil de activitate-valabilitate maxim
un an-(lei):
120
3.Taxă eliberare acord de publicitate-valabilitate maxim un an (lei):
120
4.Taxă eliberare duplicat(completare) autorizaţie de funcţionare şi profil de
activitate, autorizatie de amplasare si profil de activitate, acord de publicitate
(lei/bucata):
60
5.Taxă eliberare autorizaţie de transport (lei):
290
6.Taxă eliberare copie conformă autorizaţie de transport valabila 5 ani (lei):
116
7.Taxă verificare anuală autorizaţie de transport(lei):
58
8.Taxă vizare autorizaţie de transport la termenul de 5 ani (lei)
100
9.Taxă viză anuală copie conformă autorizaţie de transport(lei):
35
10.Taxă eliberare autorizaţie de dispecerat taxi(lei):
300
11.Taxă viză anuală autorizaţie de dispecerat taxi(lei):
60
12.Taxă lunară ocupare locuri aşteptare clienţi taxi(lei/luna/autoturism):
35
13.Taxă trimestrială staţie îmbarcare-debarcare călători pentru microbuze
(lei/statie/autovehicul):
85
14.Taxă
trimestrială
staţie
îmbarcare-debarcare
călători
pentru
autobuze(lei/statie/autovehicul):
175
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
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Anexa nr. 11 la HCL nr. ....... din ………..2017
COMPARTIMENT ADMINISTRARE ŞI INVENTARIEREA
PATRIMONIULUI
Nr.crt.
Destinaţia spaţiului
2018
1. Taxă spaţii pentru amanet, schimb valutar

Propus
-zonă centrală
=35lei/mp/lună
-alte zone =25lei/mp/lună
-zonă
centrală
-alte zone

2. Taxă spaţii pentru activităţi comerciale
=35lei/mp/lună
=25lei/mp/lună
3. Taxă spaţii sector alimentaţie publică
-zonă
centrală
=20lei/mp/lună
-alte zone
=15lei/mp/lună
4. Taxă spaţii sector produse industriale
-zonă
centrală
=15lei/mp/lună
-alte zone
=11lei/mp/lună
5.Taxă spaţii sector mixt(produse alimentare şi industriale)
-zonă
centrală
=12lei/mp/lună
-alte zone
=10 lei/mp/lună
6.Taxă spaţii sector produse alimentare
-zonă
centrală
=13lei/mp/lună
-alte zone
=10 lei/mp/lună
7.Taxă spaţii prestări servicii şi librării
-zonă
centrală
=10lei/mp/lună
-alte zone
= 7lei/mp/lună
8.Taxă spaţii depozitare mărfuri
-zonă centrală
=
5lei/mp/lună
-alte zone =
4lei/mp/lună
9.Taxă spaţii pentru sedii societăţi comerciale
-zonă centrală
=
5lei/mp/lună
-alte zone =
4lei/mp/lună
10.Taxă spaţii pentru activităţi producţie
-zonă centrală
=
5lei/mp/lună
-alte zone =
4lei/mp/lună
11.Taxă spaţii pentru oficii poştale şi activităţi de telecomunicaţii
-zonă centrală
= 5lei/mp/lună
-alte zone =
4lei/mp/lună
12.Taxă spaţii pentru servicii medicale (cabinete medicale)
-zonă centrală
= 5lei/mp/lună
-alte zone =
4lei/mp/lună

13.Taxă spaţii pentru farmacii
4lei/mp/lună
14.Taxă spaţii pentru garaje

-zonă centrală
= 5lei/mp/lună
-alte zone =
-orice zonă = 3lei/mp/lună

15.Taxă spaţii 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 pentru instituţii de învăţământ, cult, cultură, artă, etc
-orice zonă =1leu/mp/lună
17. Taxă spaţii pentru desfacere presă
-zonă centrală
= 3lei/mp/lună
-alte zone =
2lei/mp/lună
18.Caiet de sarcini participare la licitație pentru închiriere spații, amplasamente și terenuri,
organizate de Primăria Municipiului Bacău
50 lei
19.Taxă participare licitație
100 lei
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
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Anexa nr. 12 la HCL nr. ....... din ………..2017
COMPARTIMENT EVIDENȚĂ CONTRACTE

Nr. crt. Destinatia
constructiei

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alimentatie publica
Comert
Prestari servicii
Productie
Desfacere presa
Garaje
-persoane fizice
-autorizate
-neautorizate
-persoane juridice
-autorizate
-neautorizate
7.
Copertine -autorizate
-neautorizat
8.
Balcoane - locuinta
- alta destinatie(activitate ec.)
9.
Spatii pentru depozitare,
cai de acces, s.a.
10.
Mijloace publicitare(panouri)
11. Teren agricol
-zona A
- zona B
- zona C
-zona D
12. Teren curti constructii

Propunere valoare
taxa 2018
lei/mp/an
292
145
80
50
50
20
35
30
59
10
20
31
292
31
100
10
7
3
3
31
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Anexa nr. 13 la HCL nr. ....... din ………..2017

COMPARTIMENTUL EVIDENTA
SERVICII CATRE POPULATIE
Nr. crt.
valoare

CONTRACTE,

PENTRU

Denumirea serviciului prestat

PRESTARI

Propunere
taxa 2018-lei-

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

-Copie contract vanzare-cumparare
apartament
- Copie contract de inchiriere (teren, locuinta
etc )
-Copie proces-verbal predare-primire
–Copie schita apartament
- Adeverinta achitare integrala apartament
- Taxa contracte ce nu au fost ridicate
in termen de 60 de zile de la intocmire
- Copii diverse documente
– Diverse adeverinte
- Scoatere de sub ipoteca
–Recalculare rate pentru achitarea
integrala apartament
- Adeverinta cu diferenta rate de achitat
-Reactualizare contract inchiriere apartament
- Contract subînchiriere
- Schimb locuinte

6
9
5
4
9
12
7
7
8
12
12
5
9
13
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COMPARTIMENT INFORMARE CETĂŢENI ŞI COMPARTIMENT
INFORMAŢII PUBLICE ŞI ORGANIZARE ALEGERI

Nr.
Crt.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

TAXA
Pentru eliberarea de copii după listele electorale,
pe suport electronic ( lei/CD)
Pentru consultarea documentelor din arhiva
instituţiei, altele decât cele de stare civilă(lei /
consultare)
Pentru eliberarea de copii conform cu originalul de
pe înscrisurile aflate în arhiva instituţiei (lei / pag.)
Pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile
aflate în arhiva instituţiei, solicitate în baza Legii
nr. 544/ 2001 (lei / pag.)
Pentru eliberarea de copii simple, solicitate în baza
Legii nr. 544/ 2001 (lei / pag.), transmise prin email (lei/ pag.)
Pentru afişarea la sediul Primăriei Municipiului
Bacău a documentelor cerute sau permise de
legislaţia în vigoare, la solicitarea persoanelor
fizice/ societăţilor comerciale/agenţilor economici,
cu excepţia instituţiilor publice (lei/ zi/ anunţ)

PROPUSĂ
PENTRU ANUL
2017
100
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COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ȘI IT
TEATRUL DE VARĂ ”RADU BELIGAN”

Balul Bobocilor
- 2.000 lei
ONG-uri, Asociatii cu evenimente caritabile - 2.000 lei
Traininguri, conferinte etc
- 6.000 lei
Spectacole/ Concerte
- 8.000 lei
Pentru firmele/ asociatii le care aduc 5 spectacole/an
- 6.000 lei
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MUNICIPIUL BACĂU
NR. 9979/ 14.11.2017
NOTĂ FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 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 Legii nr.
215/ 2001 ale administrației publice locale și ale Legii 52/ 2003 privind
transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările
ulterioare.
Taxele locale constituie sursă importantă de venituri, utilizate pentru
cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile
legii.
Pentru finantarea proiectelor aflate in derulare si pentru ca sursele
bugetului local sa satisfaca intr-o proportie cat mai mare nevoile actuale ale
cetatenilor municipiului Bacău, este necesară mentinerea surselor actuale ale
bugetului local, atragerea de noi surse extrabugetare, precum si valorificarea
judicioasa si eficienta a patrimoniului municipiului Bacău.
Competența aprobării prezentului proiect de hotărâre aparține Consiliului
local, în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c", alin.(9) şi
art.45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
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MUNICIPIULUI BACAU
Nr. 9980 din 14.11.2017

Se aprobă
Primar
Cosmin Necula

STUDIU DE IMPACT
Proiect de Hotărâre
privind aprobarea pentru anul 2018 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. 27 și art. 45, alin. (2), lit. c) din Legea 215/2001, consiliile locale adoptă
hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor.
Aprobarea acestui proiect de act normativ este determinată de necesitatea colectării
surselor de venit pentru bugetul local, pentru anul 2018, 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.

Secţiunea a 3-a
Impactul financiar asupra bugetului local
Avându-se în vedere că executivul propune modificări minore ale 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 2018, va fi la nivelul
anului 2017.

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 BACAU;
publicare anunţ – mass-media locală; afișare la sediul propriu.

Secţiunea a 7-a
Măsuri de implementare
După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis la: Direcția Piețelor,
Direcția Administrare Baze Sportive, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Direcția
Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, Direcția Salubrizare,
Agrement, Parcuri, Direcția Economică – Impozite și Taxe Locale, Teatrul Municipal
Bacovia, Serviciul Drumuri Reţele şi Iluminat, Serviciul Administrație Publică Locală
și Registrul Agricol, Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport,
Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Compartimentul
Evidenta Contracte și Compartimentul Informaţii Publice şi Organizări Alegeri spre
luare la cunoştinţă şi punere în aplicare.

Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat
prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 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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