PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, COSMIN NECULA, propune
locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de
hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxei de
salubrizare pentru anul 2018 în municipiul Bacău.
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. 10764 din 07.12.2017.
ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxei de salubrizare
pentru anul 2018 în municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
Avand in vedere:
- Referatul nr. 10758/ 07.12.2017 al Directiei Economice – Taxe și Impozite, cu
propuneri privind nivelul impozitelor şi taxelor locale precum şi nivelul taxei de
salubrizare pentru anul 2018, în municipiul Bacău;
- Studiul de impact nr. 10759/ 07.12.2017 și nota de fundamentare nr. 10760/
07.12.2017 ale Directiei Economice – Taxe și Impozite;
- Expunerea de motive nr. 10761/ 07.12.2017 a Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul nr. 10762/ 07.12.2017 al compartimentelor de specialitate, favorabil;
- Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele şi taxele locale din Legea nr. 227/
2015 privind Codul fiscal;
- Prevederile art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice
locale, modificată și completată;
- Prevederile art. 6 alin. (1) lit. ”k” din Legea nr. 101/ 2006 – Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicată, 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) și (10) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată;
-Prevederile 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 a administraţiei publice locale, republicată,
ulterior modificată și completată;

În baza dispoziţiilor 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, republicatǎ, ulterior modificată și
completată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2018, în municipiul
Bacău, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Se stabileşte taxa de salubrizare în municipiul Bacău, pentru anul 2018,
conform Anexelor nr. 2, 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri prin Direcţia economică, Director adjunct-Impozite şi Taxe Locale, Direcţia
Salubrizare Agrement Parcuri, Direcţia Pieţelor, Serviciul Juridic şi Aplicarea Legilor
Proprietăţii, Direcţia Administrare Baze Sportive, Direcţia Publică de Evidenţă a
Persoanelor a Municipiului Bacău, Compartimentul Autorizare Activitate Economică
şi Transport, Compartimentul Administrarea şi Inventarierea Patrimoniului, Registrul
Agricol, Arhitectul Şef, Biroul Autorizaţii în Construcţii şi Urbanism, Serviciul
Drumuri, Reţele şi Iluminat, Compartimentul Evidenţă Contracte, Serviciul Stare
Civilă, Registrul Agricol, CIC, Poliţia Municipiului Bacău.
Art. 4. – Prezenta hotǎrâre se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2018 si se va
comunica tuturor direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău şi va fi adusă la
cunoştinţă publică în condiţiile legii.
Art. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi adusa la
cunostinta publica si se va comunica in termenul legal Institutiei Prefectului - Judetul
Bacau.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
COSMIN NECULA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Anexa nr. 1 la HCL nr. ....... din.......... 2017

CAPITOLUL I
Nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
în municipiul Bacău

Pct.1 Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri
1.1. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor
fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 0,1% asupra valorii
impozabile a clădirii.
(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:
┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│
│
Valoarea impozabilă
│
│
│
- lei/mp │
│
Tipul clădirii
├───────────────────────┬───────────────────────┤
│
│ Cu instalaţii de apă, │Fără instalaţii de apă,│
│
│canalizare, electrice │canalizare, electrice │
│
│şi încălzire (condiţii │
sau încălzire
│
│
│
cumulative)
│
│
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi │
│
│
│exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte
│
1.000
│
600
│
│materiale rezultate în urma unui tratament termic │
│
│
│şi/sau chimic
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din
│
│
│
│piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci │
300
│
200
│
│sau din orice alte materiale nesupuse unui
│
│
│
│tratament termic şi/sau chimic
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu
│
│
│
│pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice
│
200
│
175
│
│alte materiale rezultate în urma unui tratament
│
│
│
│termic şi/sau chimic
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din│
│
│
│piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci │
125
│
75
│
│sau din orice alte materiale nesupuse unui
│
│
│
│tratament termic şi/sau chimic
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│75% din suma care s-ar │75% din suma care s-ar │
│adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau│
aplica clădirii
│
aplica clădirii
│
│la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare
│
│
│
│dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│50% din suma care s-ar │50% din suma care s-ar │
│adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol
│
aplica clădirii
│
aplica clădirii
│
│şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât│
│
│
│cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de
│
│
│
│clădiri prevăzute la lit. A-D
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

(3) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care
este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2) cu coeficientul
de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Zona
în
localităţii
A
B
C
D

cadrul

Coeficientul de corecţie
2,5
2,4
2,3
2,2

1.2. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,75% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen
de plată din anul de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5
ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei
cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1),
impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile.
1.3. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor
fizice
(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop
rezidenţial, cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează cu o cotă de 0,1% din valoarea
impozabilă a clădirii.
(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu
pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează cu o cotă de 0,1% din valoarea
impozabilă a clădirii;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se
desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina
persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează cu o cotă
de 0,75% din valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform pct. 1.2.
1.4. Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii
impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,75% asupra
valorii impozabile a clădirii.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice,
impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop
rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop
nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui
pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul
anului fiscal anterior;

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar,
valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în
contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de
evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la
primul termen de plată din anul de referinţă.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de
care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.
(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în
ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a
actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă
faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.
1.5. Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor
(1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în
proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia
are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de
competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit
pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(3) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum
urmează:
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în
autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15
zile de la data terminării efective a lucrărilor;
b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire,
data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul
prevăzut de lege;
c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul
prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii
autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa
construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi
acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în
autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită
desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.
(4) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele
autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care
deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de
construire.
(5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui
an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii
la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
(6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse
unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care determină
creşterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are
obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării
respective, şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1
ianuarie a anului următor.

(7) În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie
de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în
termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a
eliberat autorizaţie de desfiinţare.
(8) Dacă încadrarea clădirii în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul
unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului
pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor.
(9) În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de
proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului
şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale,
dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în
evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează
conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se
înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declaraţia fiscală.
(10) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga
durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care a fost încheiat contractul;
b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator,
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a
bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca
urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal
local în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data
finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a
altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a
rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.
(11) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract
de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o
lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia
depunerii unei declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
intrării în vigoare a contractului.
(12) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte
de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o
lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare
ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie
centralizatoare a acestor contracte.
(13) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana
care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a
cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei
în care s-a înregistrat situaţia respectivă.
(14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor
imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
(15) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care
beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.
1.6. Sancţiuni
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la art. 1.5;
b) nedepunerea declaraţiilor prevăzute la art. 1.5;
(2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei
la 279 lei, iar cea de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

(3) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime prevazute la alin.(2) se majoreaza
cu 300 %.
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite
din cadrul Directiei Economice – Impozite si Taxe Locale.
1.7. Plata impozitului/taxei
(1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie
şi 30 septembrie, inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50
lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe
raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul
pe clădiri cumulat.
(5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se
referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către
concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.
(6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică
de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă
colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de
folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din
perioada de valabilitate a contractului.
1.8. 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.
1.9. Consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru
următoarele clădiri:
a) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
b) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop
lucrativ;
c) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
d) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând
cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
e) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie
pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie
recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după
caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
f) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri
de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
g) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
(1) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se
aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune
documentele justificative.
(2) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6

luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal
următor celui în care este îndeplinită această condiţie.
Pct.2 Impozitul pe teren şi taxa pe teren
2.1. Calculul impozitului/taxei pe teren
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul
localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform
încadrării făcute de consiliul local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria
de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul
tabel:
Zona în cadrul localităţii

Nivelul impozitului/taxă – lei/ha

A

8.000

B

6.000

C

4.000

D

2.000

(3) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din
tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:
┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┐
│Nr. │
Zona
│ A │ B │ C │ D │
│crt.│
Categoria de folosinţă
│
│
│
│
│
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 1 │Teren arabil
│ 28 │ 21 │ 19 │ 15 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 2 │Păşune
│ 21 │ 19 │ 15 │ 13 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 3 │Fâneaţă
│ 21 │ 19 │ 15 │ 13 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 4 │Vie
│ 46 │ 35 │ 28 │ 19 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 5 │Livadă
│ 53 │ 46 │ 35 │ 28 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 6 │Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
│ 28 │ 21 │ 19 │ 15 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 7 │Teren cu ape
│ 15 │ 13 │ 8 │ 0 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 8 │Drumuri şi căi ferate
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 9 │Teren neproductiv
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┘

(4) Suma stabilită conform alin. (3) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 5,00.
(5) 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 alin. (4):
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Nr. │
Categoria de folosinţă
│ Impozit│
│crt.│
│ (lei) │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│1
│Teren cu construcţii
│ 31
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│2
│Teren arabil
│ 50
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│3
│Păşune
│ 28
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│4
│Fâneaţă
│ 28
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│5
│Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
│ 55
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│5.1 │Vie până la intrarea pe rod
│
0
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│6
│Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
│ 56
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│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.
│ 16
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│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
│
6
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│8.1 │Teren cu amenajări piscicole
│ 34
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│9
│Drumuri şi căi ferate
│
0
│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│10 │Teren neproductiv
│
0
│
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

2.2. Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren
(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în
proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să
depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de
competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit
pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui
an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului
la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
(4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul
unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului
pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor.
(5) În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are
obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării
folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie
a anului următor.
(6) În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de
proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se
au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru.
Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol,
precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data
de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea
respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.
(7) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga
durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care a fost încheiat contractul;
b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la
scadenţă, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de
predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în
posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal
local în a cărui rază de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării
contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor

documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.
(8) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună,
titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii
unei declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în
vigoare a contractului.
(9) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte
de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o
lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare
ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie
centralizatoare a acestor contracte.
(10) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana
care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a
cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei
în care s-a înregistrat situaţia respectivă.
(11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor
terenuri la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
(12) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care
beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.
2.3. Sancţiuni
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la art. 2.2.;
b) nedepunerea declaraţiilor prevăzute la art. 2.2.;
(2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei
la 279 lei, iar cea de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
(3) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime prevazute la alin.(2) se majoreaza
cu 300 %.
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite
din cadrul Directiei Economice – Impozite si Taxe Locale.
2.4. Plata impozitului şi a taxei pe teren
(1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi
30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de
10%.
(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice
şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe
raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul
pe teren cumulat.
(5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se
referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către
concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.
(6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică
de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă
colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de
folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din
perioada de valabilitate a contractului.
2.5. 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.
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.
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.
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.
2.6. 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.
2.7. Consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:
a) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
b) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără
scop lucrativ;
c) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără
scop lucrativ;
d) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se
aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune
documentele justificative.
(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6
luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal
următor celui în care este îndeplinită această condiţie.
Pct.3 Impozitul pe mijloacele de transport
3.1. Calculul impozitului
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de
transport.
(2) 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 │
8
│

│
│capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 2 │Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea │
9
│
│
│cilindrică de peste 1.600 cmc
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 3 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi │
18
│
│
│2.000 cmc inclusiv
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 4 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi │
72
│
│
│2.600 cmc inclusiv
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 5 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi │
144
│
│
│3.000 cmc inclusiv
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 6 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc │
290
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 7 │Autobuze, autocare, microbuze
│
24
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 8 │Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă│
30
│
│
│autorizată de până la 12 tone, inclusiv
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 9 │Tractoare înmatriculate
│
18
│
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│
II. Vehicule înregistrate
│
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ 1 │Vehicule cu capacitate cilindrică
│ lei/200 cmc │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1.1│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică
│
2-4
│
│
│< 4.800 cmc
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1.2│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică
│
4-6
│
│
│> 4.800 cmc
│
│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 2 │Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
│50-150 lei/an│
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%.
(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul
pentru motocicletele respective.
(5) 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 şi greutatea brută încărcată
│
Impozitul
│
│
maximă admisă
│
(în lei/an)
│
│
├─────────────┬─────────┤
│
│
Ax(e)
│ Alte
│
│
│ motor(oare) │sisteme │
│
│ cu sistem
│ de
│
│
│de suspensie │suspensie│
│
│ pneumatică │ pentru │
│
│
sau
│ axele
│
│
│echivalentele│ motoare │
│
│ recunoscute │
│
├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
│ I│două axe
│
├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
│
│ 1│Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de
│
0
│
142 │
│
│ │13 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 2│Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de
│
142
│
395 │
│
│ │14 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 3│Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de
│
395
│
555 │
│
│ │15 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 4│Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de
│
555
│ 1.257 │
│
│ │18 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 5│Masa de cel puţin 18 tone
│
555
│ 1.257 │
├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
│ II│3 axe
│

├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
│
│ 1│Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de
│
142
│
248 │
│
│ │17 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 2│Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de
│
248
│
509 │
│
│ │19 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 3│Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de
│
509
│
661 │
│
│ │21 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 4│Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de
│
661
│ 1.019 │
│
│ │23 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 5│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
│
1.019
│ 1.583 │
│
│ │25 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 6│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
│
1.019
│ 1.583 │
│
│ │26 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 7│Masa de cel puţin 26 tone
│
1.019
│ 1.583 │
├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
│III│4 axe
│
├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
│
│ 1│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
│
661
│
670 │
│
│ │25 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 2│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
│
670
│ 1.046 │
│
│ │27 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 3│Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de
│
1.046
│ 1.661 │
│
│ │29 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 4│Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de
│ 1.661
│ 2.464 │
│
│ │31 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 5│Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de
│ 1.661
│ 2.464 │
│
│ │32 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 6│Masa de cel puţin 32 tone
│ 1.545
│ 2.464 │
└───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘

(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de
transport de marfă cu masa totală maximă 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 şi greutatea brută încărcată
│
Impozitul
│
│
maximă admisă
│
(în lei/an)
│
│
├─────────────┬─────────┤
│
│
Ax(e)
│ Alte
│
│
│ motor(oare) │sisteme │
│
│ cu sistem
│ de
│
│
│de suspensie │suspensie│
│
│ pneumatică │ pentru │
│
│
sau
│ axele
│
│
│echivalentele│motoare │
│
│ recunoscute │
│
├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
│ I│2 + 1 axe
│
├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
│
│ 1│Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de
│
0
│
0 │
│
│ │14 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 2│Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de
│
0
│
0 │
│
│ │16 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 3│Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de
│
0
│
64 │
│
│ │18 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 4│Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de
│
64
│
147 │
│
│ │20 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 5│Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de
│
147
│
344 │
│
│ │22 tone
│
│
│

├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 6│Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de
│
344
│
445 │
│
│ │23 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 7│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
│
445
│
803 │
│
│ │25 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 8│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
│
803
│ 1.408 │
│
│ │28 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 9│Masa de cel puţin 28 tone
│
803
│ 1.408 │
├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
│ II│2+2 axe
│
├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
│
│ 1│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
│
138
│
321 │
│
│ │25 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 2│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
│
321
│
528 │
│
│ │26 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 3│Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de
│
528
│
775 │
│
│ │28 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 4│Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de
│
775
│
936 │
│
│ │29 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 5│Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de
│
936
│ 1.537 │
│
│ │31 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 6│Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de
│
1.537
│ 2.133 │
│
│ │33 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 7│Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de
│
2.133
│ 3.239 │
│
│ │36 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 8│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
│
2.133
│ 3.239 │
│
│ │38 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 9│Masa de cel puţin 38 tone
│
2.133
│ 3.239 │
├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
│III│2+3 axe
│
├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
│
│ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
│
1.698
│ 2.363 │
│
│ │38 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
│
2.363
│ 3.211 │
│
│ │40 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 3│Masa de cel puţin 40 tone
│
2.363
│ 3.211 │
├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
│ IV│3+2 axe
│
├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
│
│ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
│
1.500
│ 2.083 │
│
│ │38 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
│
2.083
│ 2.881 │
│
│ │40 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 3│Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de
│
2.881
│ 4.262 │
│
│ │44 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 4│Masa de cel puţin 44 tone
│
2.881
│ 4.262 │
├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
│ V │3+3 axe
│
├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
│
│ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
│
853
│ 1.032 │
│
│ │38 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
│
1.032
│ 1.542 │
│
│ │40 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│
│ 3│Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de
│
1.542
│ 2.454 │
│
│ │44 tone
│
│
│
├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

│
│ 4│Masa de cel puţin 44 tone
│
1.542
│ 2.454 │
└───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘

(7) 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
│
9
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
│
34
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
│
52
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│d. Peste 5 tone
│
64
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

(8) 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
│
21
│
│personal
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
│
56
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3. Bărci cu motor
│
210
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│4. Nave de sport şi agrement
│
│
│
│
500
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│5. Scutere de apă
│
210
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│6. Remorchere şi împingătoare:
│
X
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│a) până la 500 CP, inclusiv
│
559
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
│
909
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv
│
1398
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│d) peste 4000 CP
│
2237
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta│
182
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
│
X
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv│
182
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până │
280
│
│la 3000 de tone, inclusiv
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone
│
490
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

(9) Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se
stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt
document similar.
3.2. Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport
(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana
care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat
în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să
depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii
şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.
(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România,
proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi datorează
impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.
(4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să
depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi
încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de
transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are
obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local
pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile,
inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit
în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar,
pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1
ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului
în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;
b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui
rază de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data
procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă
intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente;
c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia
depunerii declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data
încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care
atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.
(7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care
beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.
3.3. Sancţiuni
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la art. 3.2.;
b) nedepunerea declaraţiilor prevăzute la art. 3.2;
(2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei
la 279 lei, iar cea de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.
(3) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime prevazute la alin.(2) se majoreaza
cu 300 %.
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite
din cadrul Directiei Economice – Impozite si Taxe Locale.
3.4. Plata impozitului
(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele
de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru
întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se
acordă o bonificaţie de 10%.
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la
primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe

mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi
administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat
al acestora.
Pct.4 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Reguli generale
Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionată în
prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia
necesară.
Pct. 21 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire
şi a altor avize şi autorizaţii
(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
│
6
│
├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│b) între 151 şi 250 m², inclusiv
│
7
│
├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│c) între 251 şi 500 m², inclusiv
│
9
│
├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│d) între 501 şi 750 m², inclusiv
│
12
│
├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│e) între 751 şi 1.000 m², inclusiv
│
14
│
├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│f) peste 1.000 m²
│
14 + 0,01 lei/m²,
│
│
│pentru fiecare m² care │
│
│ depăşeşte 1.000 m²
│
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

(2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului este 15 lei.
(4) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau
clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele
menţionate la alin. (4) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie,
inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.
(6) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a
lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de
persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia;
b) pentru taxa prevăzută la alin. (4), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi
mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii.
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de
15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia
trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind
valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de
construcţie;
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie

plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice
diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
(7) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii
este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe
clădiri, aferentă părţii desfiinţate.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de
cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor
privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către
titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de
metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu 8 lei.
(10) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare,
contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în
cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă
se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.
(11) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier
în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este
egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
(13) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice
este de 8 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
(14) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente
la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune
prin cablu este de 13 lei, pentru fiecare racord.
(15) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 9 lei.
Pct.5 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi
5.1. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este 20 lei.
5.2. Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului
de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 80 lei.
5.3. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizatiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică pentru fiecare unitate sau stand de comercializare

Numar
curent

Categorie activitate conform Clasificare
Activităţi din Economia Naţională

1

Grupa 561-Restaurante (suprafaţă până
în 500mp, inclusiv)
Grupa 563-Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor(suprafaţă până în
500mp, inclusiv)
Grupa 932-Alte activităţi recreative şi
distractive(suprafaţă până în 500mp,
inclusiv)
Grupa 561-Restaurante (suprafaţă peste
500mp)
Grupa 563-Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor(suprafaţă peste
500mp)

2

3

4
5

Propunere
valoare taxă
2018
1400 lei
800 lei

350 lei

5000 lei
4010 lei

6

Grupa 932-Alte activităţi recreative şi
distractive(suprafaţă peste 500mp)

4010 lei

5.4. Consiliul local acordă scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor pentru:
a) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Pct.6 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
(1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în
baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata
taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate
prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.
(2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în
sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării
activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea
realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.
(3) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de
reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza
căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.
(4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei
respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
(5) Cota taxei este de 3%.
(6) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care
urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea
adăugată.
(7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară şi se
plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la
data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii
de reclamă şi publicitate.
Pct.7
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
(1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa pct.6, datorează plata taxei
anuale.
(2) 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 32 lei;
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă
şi publicitate, suma este de 23 lei.
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta
numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de
reclamă şi publicitate.
(4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate
egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de
reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
(5) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt
obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.

Pct.8 Impozitul pe spectacole
Reguli generale
Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă
activitate distractivă în municipiul Bacău are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în
prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.
8.1. Calculul impozitului
(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată
din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
(2) 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).
(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde
sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris
intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.
(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu
prezentul articol au obligaţia de:
a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc
spectacolul;
b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul,
precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care
depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;
d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la
spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei
publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;
f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa
şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate
în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi
Sportului.
8.2. Plata impozitului
(1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii
următoare celei în care a avut loc spectacolul.
(2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o
declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la
data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.
(3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al
impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.
Pct.9 În conformitate cu art. 266, alin. (6) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură
fisccală, creanţele aflate în sold la data de 31.12.2017 până în 40 lei, inclusiv, se anulează.
Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.
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Anexa nr. 2 la HCL nr. ....... din ........... 2017

Nivelul taxei de salubrizare în municipiul Bacău
pentru anul 2018
Pct. 1 – Serviciul public de salubrizare funcţionează în cadrul Direcţiei de Servicii
Publice cu activităţi ce sunt stabilite de către direcţia respectivă prin Regulamentul de
organizare şi funcţionare.
Pentru funcţionarea acestui serviciu, se stabileşte taxa specială denumită “taxă de
salubrizare”.
Pct. 2 - Taxa de salubrizare se plăteşte pentru producerea de deşeuri menajere şi
nemenajere, pentru întreţinerea şi crearea de zone de agrement şi spaţii verzi, precum şi
pentru curaţenia pe drumurile publice pe raza municipiului Bacău.
Persoanele fizice care deţin locuinţe pe raza municipiului, persoanele fizice
autorizate, întreprinderile familiale, întreprinderile individuale care au sediul, punct de lucru,
sau desfăşoară activităţi economice în municipiul Bacău şi persoanele juridice care au sediul,
punct de lucru, sau desfăşoară activităţi economice în municipiul Bacău sunt obligate la plata
taxei de salubrizare stabilită prin prezenta hotărâre.
Pct. 3 - Taxa se datorează de către toţi posesorii de locuinţă din municipiul Bacau,
precum şi de către persoanele fizice din alte judeţe sau din alte state care deţin proprietăţi sub
forma unor locuinţe pe teritoriul municipiului Bacau.
Pct. 4 - Întreprinderile familiale au obligaţia de plată a taxei de salubrizare în funcţie
de numărul de membri.
Întreprinderile individuale şi persoanele juridice au obligaţia de plată a taxei de
salubrizare în funcţie de numărul de persoane angajate (indiferent de tipul de contract).
În cazul în care întreprinderea individuală sau persoana juridică nu are angajaţi,
aceasta datorează taxa de salubrizare pentru reprezentanţii legali ai acestora (administratori),
pentru lunile in care desfasoara activitate.
Pct. 5 - Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative la nivelul
cabinetelor (medicale, de avocatură), birourilor (notariale, executorilor judecătoreşti, de
expertiză), precum şi persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile
familiale, datorează taxa de salubrizare.
Pct. 6 - Calculul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice, persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale cât şi pentru persoanele
juridice se face pe baza declaraţiei de impunere a acestora. Termenul de depunere al
declaraţiei privind taxa de salubrizare este 31.03.2018.
În cazul persoanelor juridice calculul taxei de salubrizare se face pentru persoanele
angajate care desfăşoară activitate minim 10 zile/lună, indiferent de numărul de ore lucrate.
La declaraţiile de impunere, se vor putea face modificări în timpul anului prin
declaraţii rectificative.
Temenul de depunere a declaraţiei rectificative este de 30 de zile de la data
modificării aparute.
Pct. 7 - În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de
către organele de specialitate pe baza oricăror date şi informaţii deţinute de acestea (date şi
informaţii obţinute în urma controalelor efectuate la alţi contribuabili care au legături de
afaceri cu plătitorul în cauză; din dosarul fiscal al plătitorului, informaţii de la terţi, etc.).
Pct. 8 - Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative precum şi depunerea
acestora peste termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională
cuprinsă între 25 lei şi 2500 lei, in conformitate cu dispozitiile O.G. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor.

Pct. 9 - Declaraţia de impunere este cea prevăzută de anexa nr. 3, anexă care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, constituind în acelaşi timp înştiinţare de plată.
Pct. 10 – Cuantumurile taxei de salubrizare sunt următoarele:
Pentru persoanele fizice cuantumul taxei – 6 lei/luna/persoană.
Pentru luarea în evidenţă ca plătitori ai taxei de salubrizare, proprietarul imobilului
depune o declaraţie de impunere iniţială, pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în actele publice, conform anexei nr.3, în termen de 30 de zile de la aprobarea
cuantumului taxei.
În caz de deces a titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligaţia de
depunere a declaraţiei de impunere şi de plată a taxei de salubrizare revine moştenitorului de
drept al acestuia.
În situaţia în care contribuabilul- persoană fizică deţine mai multe imobile, va depune
o declaraţie pentru fiecare imobil.
Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate altor persoane
fizice, obligaţia de a declara şi achita taxa revine proprietarului.
În situaţia imobilelor cu destinaţia de locuintă aparţinând statului sau unităţii
administrativ teritoriale care sunt închiriate către persoane fizice, obligaţia de depunere a
declaraţiei şi de plată a taxei revine chiriaşului.
Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale şi întreprinderile
individuale
- 6 lei/persoană/lună
Pentru persoanele juridice - 10 lei/salariat/lună
Instituţiile publice – 10 lei/salariat/luna
Pct. 11 Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele persoane fizice şi
juridice:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de
război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite
pentru activităţi economice;
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine,
dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter
umanitar, social şi cultural;
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de
recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap,
persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de
invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor
încadraţi în gradul I de invaliditate.
Pct. 12 - Taxa de salubrizare se datorează anual cu termen de plată în douǎ rate egale,
astfel:
- 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;
- 30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie,
noiembrie, decembrie.
Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata majorǎrilor de întârziere
precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală.
Pct. 13 Pentru persoanele juridice se va recalcula taxa datorată, în situaţiile în care
vor proba cu documente justificative (concedii de orice tip, ordine de deplasare, state de plata
disticte pentru punctele de lucru, sucursale, agentii) că au angajaţi care nu desfăşoară activităţi
pe raza municipiului Bacău. Pentru persoanele fizice se va recalcula taxa datorată în situaţiile
în care vor proba cu documente jusificative (adeverinţe de la asociaţiile de

proprietari/locatari) numărul de persoane. Pe baza declaraţiei pe proprie raspundere recalcului
taxei se va face începând cu data depuneii declaratiei.
Pct. 14 - Persoanele fizice şi juridice care plătesc taxa de salubrizare cu anticipaţie
pînă la 31 martie a anului, pentru tot anul în curs, vor beneficia de o bonificaţie de 10 %.
Pct. 15 - Veniturile realizate din taxa de salubrizare şi cheltuielile ocazionate de
funcţionarea serviciului creat sunt redate în anexa nr. 4 şi 5.
ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE
Serviciul public de salubrizare face parte din Direcţia de Servicii Publice, şi are ca
atribuţii principale:
- urmăreşte zilnic execuţia lucrărilor cuprinse în contractele încheiate pentru salubrizarea
municipiului, asigurînd decontarea serviciilor executate;
- verifică starea tehnică a locurilor de depozitare a pubelelor şi containerelor care sunt în
administrarea asociaţiilor de proprietari (locatari), şi ia măsuri pentru a menţine în permanenţă
o curăţenie exemplară;
- urmăreşte respectarea de către toate unităţile de pe teritoriul municipiului a măsurilor de
protecţie a mediului natural ambiant, prevenirea poluării aerului şi a apelor, propunînd măsuri
corespunzătoare;
- răspunde de aspectul estetic al străzilor, trotuarelor şi pieţelor, coşurilor pentru colectarea
hîrtiilor, precum şi de alte dotări publice;
- aplică prevederile legale referitoare la menţinerea în condiţii corespunzătoare a arterelor
de circulaţie de către unităţile de construcţii şi transport care execută lucrări pe raza
municipiului Bacău, stabilind modul de amenajare a acestor puncte de lucru, drumuri de acces
şi locurile de depozitare a pămîntului şi moluzului, rezultate din săpături;
- organizează periodic controale împreună cu organele de poliţie pentru a constata starea de
salubrizare a municipiului, luînd măsuri legale;
- verifică situaţiile de plată pentru lucrările executate conform graficului de salubrizare;
- asigură menţinerea şi desfundarea racordurilor de canalizare precum şi a gurilor de
scurgere;
- asigură colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi nemenajere;
- efectuează zilnic măturatul manual şi mecanic al căilor publice, trotuarelor, parcărilor şi
aleelor dintre blocuri;
- asigură curăţarea, spălarea şi igienizarea ghenelor de gunoi;
- întreţine zilnic curăţenia în zonele aglomerate şi pe arterele principale;
- depozitează zilnic resturile menajere şi nemenajere în rampa ecologică Nicolae Bălcescu,
efectuînd şi neutralizarea acestora;
- efectuează prinderea cîinilor comunitari de pe raza municipiului Bacău şi transportul
acestora la sediul de tratare şi îngrijire;
- efectuează cazarea cîinilor comunitari în spaţii special amenajate;
- procură şi prepară hrana necesară cîinilor comunitari;
- asigură dezinfectarea şi curăţenia zilnică a padocurilor;
- efectuează tratarea, castrarea şi vaccinarea cîinilor comunitari;
- redă comunităţii exemplarele sănătoase care nu prezintă pericol pentru sănătatea publică;
- asigură protecţia spaţiilor verzi prin confecţionarea şi montarea de împrejmuiri;
- asigură protecţia parcurilor prin procurarea substanţelor necesare aplicării tratamentelor;
- asigură montarea şi întreţinerea băncilor din parcuri, zone de agrement şi stradal.

JUDEŢUL ___________________
CONTRIBUABIL______________
SEDIU_______________________
TELEFON____________________
NR. REG. COM. _______________
BANCA/CONT________________
COD FISCAL__________________

VERIFICAT DE ________________
(organ de specialitate)_____________
Nr./Data înregistrării______________
Semnătura
Ştampila

ADRESĂ LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII
JUDEŢ ______________________
LOCALITATEA ______________
STRADA ____________________
NR. ________

DECLARAŢIE
privind stabilirea taxei de salubrizare pentru
persoane fizice/juridice
conform H.C.L. nr.____ din ___________ 2018

Subsemnatul ________________________________ C.I. seria ____ nr. __________ cod
numeric personal ______________________ eliberat de Poliţia _____________ la data
__________
Domiciliul: loc.________________ jud. _____________ str.____________________ nr.
____ bl. ____ sc. ____ ap. ___ telefon /fax/e-mail________________
Declar pe proprie răspundere că mă oblig la plata taxei de salubrizare pentru ______
persoane.

Persoane fizice
Nr.
crt.

Adresa cladirii

Cuantum
lei/lună

Suma datorată pentru
anul fiscal 2016

TOTAL

Persoane juridice
Nr.
crt.

Perioada (luna) pentru care se
declară nr. de salariaţi

Nr. salariaţi

Cuantum
lei/lună/salariat

Suma datorată

OBLIGAŢII CONTRIBUABIL :
1. Orice modificare privind datele înscrise în prezenta declaraţie va fi comunicată, în scris, la
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, din cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI
BACĂU în termen de 30 zile de la data producerii acesteia în vederea operării.
2. Termenul de plată a taxei de salubrizare este astfel :
- 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;
- 30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie,
noiembrie, decembrie.
2.1. Plata se va face prin :
- plată directă la caseria Direcţiei Impozite şi Taxe Locale ;
- plată prin virament în contul: RO89TREZ0621360206XXXXX deschis la
Trezoreria Municipiului Bacău;
- încasare electronică.
3. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata majorǎrilor de
întârziere precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită conform Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
4. Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative precum şi depunerea acestora peste
termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă
între 25 lei şi 2500 lei.
5. Declaraţia de impunere constituie înştiinţare de plată conform Legii. nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală.
Numele şi prenumele declarantului
___________________________
Semnătura
___________________________

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
COSMIN NECULA
Întocmit,
Director executiv adjunct
Tiberiu Ciobanu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Anexa nr. 3 la HCL nr. ....... din ........... 2017

VENITURI
Indicatori şi calcule de fundamentare pentru perioada 01.01 - 31.12.2018
la taxa de salubrizare

a. agenţi economici şi instituţii publice
nr.salariaţi 38.153 x 10 lei/pers/lună x 12 luni = 4.578.360 lei/an
b. persoane fizice
130.213 x 6 lei/persoană/lună x 12 luni = 11.234.376 lei/an
c. P.F.A., I.I., I.F., C.M.I., etc.
nr. persoane activ. liberă iniţiativă 2.532 x 6 lei/pers./luna x 12 luni =
182.304 lei/an

TOTAL AN = 15.995.040 lei

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
COSMIN NECULA
Întocmit,
Director executiv adjunct
Tiberiu Ciobanu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Anexa nr. 4 la HCL nr. ....... din ........... 2017

SITUATIA CHELTUIELILOR PREVIZIONATE A SE
EFECTUA
DIN TAXA DE SALUBRIZARE PE ANUL 2018

TOTAL CHELTUIELI
lei/an
Din care:

15.995.040

1. Colectare şi transport deseuri menajere şi nemenajere
2. Depozitare şi gestionare deşeuri menajere şi nemenajere
lei/an

12.865.040 lei/an
3.130.000

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
COSMIN NECULA

Întocmit,
DIRECTOR EXECUTIV
Cristinel Dumbrava

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NR. 10761/ 07.12.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi
a taxei de salubrizare pentru anul 2018 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, salubrizare, 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.
Avându-se în vedere că executivul propune menţinerea impozitelor şi taxelor
locale datorate de persoanele fizice şi juridice pentru anul 2018 la nivelul celor stabilite
pentru anul 2017, valoarea totală estimată a se încasa din impozite şi taxe locale pentru
anul 2018 va fi la nivelul anului 2017.
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
adoptaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
COSMIN NECULA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
DIRECŢIA ECONOMICĂ – IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
DIRECȚIA SALUBRIZARE, AGREMENT, PARCURI
Nr. 10762/ 07.12.2017
RAPORT
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi
a taxei de salubrizare pentru anul 2018 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, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2018 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 Legii nr. 101/ 2006
– Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, 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.

VICEPRIMAR
ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ

DIRECTOR ADJUNCT
TIBERIU CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTI DUMBRAVĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
NR. 10763/ 07.12.2017

AVIZ DE LEGALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxei de
salubrizare pentru anul 2018 în municipiul Bacău
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:
- Prevederilor Titlului IX, cu privire la impozitele şi taxele locale din Legea nr. 227/ 2015
privind Codul fiscal;
- Prevederilor art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale,
modificată și completată, care precizează:
Art. 30 (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi
juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă
taxe speciale.
(2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se
utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de
interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor
servicii.
- Prevederilor art. 6 alin. (1) lit. k din Legea nr. 101/ 2006 – Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată, care precizează:
Art. 6 (1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului
Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea,
coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în
domeniu:
k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu
respectarea reglementărilor în vigoare;
- Prevederilor O.G. nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederilor Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală;
-Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) și (10) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, care precizează:
Art. 7 (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea
administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu,
să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media
centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte
normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
(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.
(4) La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel
puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi
în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
(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.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, a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, care
preciează:
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;
- Dispoziţiilor 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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REFERAT
privind nivelul impozitelor şi taxelor locale, precum şi nivelul taxei de salubrizare pentru anul
2018
în municipiul Bacău
Subsemnatul Tiberiu Ciobanu – director adjunct al Direcţiei Economice din cadrul
Primăriei Municipiului Bacău, având în vedere:
- prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele si taxele locale, din Legea 227/2015
privind Codul fiscal;
- prevederile art. 30 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale;
- prevederile art. 6 alin. 1 lit. “k” din Legea nr. 101/2006 – legea serviciului de
salubrizare a localităţilor;
- 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;
propun iniţierea unui proiect de hotǎrâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2018 conform anexei.

Director adjunct,
Tiberiu Ciobanu

PRIM ĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Se aprobă
Primar
Cosmin Necula

Nr. 10759/ 07.12.2017
STUDIU DE IMPACT
Proiect de Hotărâre
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din
municipiul BACĂU în anul 2018
Secţiunea 1
Motivul emiterii actului normativ
Potrivit art. 36, alin. (4), lit. c) 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 stabilirii şi
colectării impozitelor şi taxelor locale 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
Beneficiarul acestui act normativ este comunitatea locală.
Pe măsura colectării resurselor bugetare din impozite şi taxe locale, se va asigura
realizarea serviciilor de întreţinere drumuri, salubrizare, 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 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 menţinerea impozitelor şi taxelor locale
datorate de persoanele fizice şi juridice pentru anul 2018 la nivelul celor stabilite pentru
anul 2017, valoarea totală estimată a se încasa din impozite şi taxe locale 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;
Secţiunea a 7-a
Măsuri de implementare
După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis: Direcţiei Economice,
direcțiilor, serviciilor şi compartimentelor interesate din cadrul Primăriei municipiului
BACAU spre luare la cunoştinţă şi punere în aplicare.

Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat
prezentul proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2018, în municipiul BACĂU.
Prezentul Studiu de impact s-a întocmit în conformitate
prevederile Legii 281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,
publicată în MO nr.679/05.11.2013.
Director executiv adj,
Tiberiu Ciobanu

Nr. 10760/ 07.12.2017

NOTĂ FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum
şi a taxei de salubrizare pentru anul 2018 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, taxele judiciare de
timbru, taxele de timbru pentru activitatea notarială, taxele extrajudiciare de
timbru.
Competenta aprobării prezentului proiect de hotărâre apartine Consiliului
local, în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c", alin.(9) şi
art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Director adjunct,
Tiberiu Ciobanu

