
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, COSMIN NECULA, propune 

locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de 

hotărâre privind completarea HCL nr. 366/ 2016 prin care s-au stabilit 

impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2017 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 31.03.2017. 

 Persoanele interesate să studieze proiectul şi întreaga documentaţie, pot 

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

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

unde a fost afişat prin Procesul Verbal de afişare nr. 2028 din 17.03.2017. 
 

 

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind completarea HCL nr. 366/ 2016 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele 

locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2017 în municipiul Bacău 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

         Avand in vedere:   

- Referatul nr. 1152/ 13.02.2017 al Direcţiei Administrare Baze Sportive, prin care se 

propune completarea HCL nr. 366/ 2016; 

- Referatul nr. 71084/ 14.02.2017 al Direcţiei Pieţelor, prin care se propune 

completarea HCL nr. 366/ 2017; 

- Studiul de impact nr. 1198/ 14.02.2017 și nota de fundamentare nr. 1197/ 14.02.2017 

ale Directiei Administrare Baze Sportive; 

- Expunerea de motive nr. 1875/ 13.03.2017 a Primarului Municipiului Bacău;  

- Raportul  nr. 1876/ 13.03.2017 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 Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

legislativa pentru elaborarea actelor normativ, republicată, ulterior modificată și 

completată; 

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

decizională în administraţia publică, republicată; 
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- Prevederile HCL nr. 366/ 2016 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale, 

precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2017 în municipiul Bacău; 

-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 completează Anexa nr. 1a prin care s-au aprobat taxele și tarifele 

practicate de Direcția Piețelor, la HCL nr. 366/ 2016, în sensul că la secțiunea ”Piața 

Centrală”, după litera ”g” se introduce litera ”h” care va avea următorul cuprins: 

”h. Taxa minimă de închiriere a amplasamentelor situate pe Terasa de Flori, pentru 

comercializare produce industriale și/ sau alimentare preambalate 3 lei/ mp/ zi.” 

Art. 2. – Se completează Anexa nr. 1c prin care s-au aprobat taxele și tarifele 

practicate de Direcția Administrare Baze Sportive, la HCL nr. 366/ 2016, astfel: 

(1) – la secțiunea ”Bazin de Înot” se introduc următoarele taxe: 

- 50 lei/ora/culoar(maxim 16 persoane) si 100 lei/ora/bazin sarituri (maxim 30 

persoane) pentru activitati de antrenament, pregatire si alte activitati specifice 

pentru institutii, organizatii si alte organisme de drept public; 

- 150/ora/culoar – grup max.16 persoane si 300/ora/bazin sarituri – grup max.30 

persoane, pentru activitati sportive specifice (selectie/initiere inot) ale 

asociatiilor si cluburilor sportive  de drept privat ; 

- 25/ora/culoar – grup max.16 persoane si 100/ora/bazin sarituri – grup max.30 

persoane, pentru activitatea de sport de performanta a asociatiilor si cluburilor 

sportive de drept privat; 

- taxa spatii pentru birouri antrenori/cluburi  - 2 lei mp/luna. 

- taxa spatii pentru antrenamente/activitati si recuperare sportiva  - 3lei mp/luna. 

(2) - la secțiunea ”Complex Sportiv Constantin Anghelache” se introduce 

următoarea taxă: 

- taxa inchiriere sala sport 70 lei/ora ( pentru asociatiile/fundatiile cu activitate in 

domeniul sportului de performanta, taxa se reduce cu 50%. 

(3) – la secțiunile ”Baza Sportivă Lucrețiu Avram” și ”Complex Sportiv 

Constantin Anghelache” se va introduce următoarea precizare: 

** pentru asociatii, fundatii cu activitate in domeniul sportului pentru copii si juniori, 

participante in competitii oficiale organizate de FRF/AJF Bacau, taxele pentru acces 

terenuri fotbal se reduc cu 75 %. 

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

hotărâri prin Direcţia Pieţelor și Direcţia Administrare Baze Sportive. 

Art. 4. – Prezenta hotǎrâre se va comunica Direcţiei Pieţelor și Direcţiei Administrare 

Baze Sportive 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 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 1875/ 13.03.2017  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 366/ 2016 prin care s-au 

stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2017 

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. 

 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. 

 Prin HCL nr. 366/ 2016 s-au stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa 

de salubrizare pentru anul 2017 în municipiul Bacău. Datorită condițiilor deosebite 

oferite de catre Bazinul de Inot Bacau, in ultima perioadă au venit o serie de solicitari 

de a permite accesul la facilitatile oferite de Bazinul de Inot Bacau, din partea unor 

institutii si organisme de drept public de la nivel local dar si central și se impune 

aprobarea unor tarife care sa permita si accesul acestora in Bazinul de Inot Bacau. De 

asemenea, taxele pentru acces terenuri fotbal de la Baza Sportivă ”Lucrețiu Avram” și 

de la Complexul Sportiv ”Constantin Anghelache”, pentru asociatii, fundatii cu 

activitate in domeniul sportului pentru copii si juniori, participante in competitii 

oficiale organizate de FRF/AJF Bacau, se reduc cu 75%. 

 Tot ca urmare a unor solicitări înregistrate la Direcția Piețelor, se impune și 

completarea Anexei ce stabilește taxele pentru Piața Centrală. 

 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 PIEŢELOR 

DIRECŢIA ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE 

Nr. 1876/ 13.03.2017 
 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 366/ 2016 prin care s-au 

stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2017 

în municipiul Bacău 

 

 Aprobarea acestui proiect de act normativ este determinată de necesitatea 

stabilirii şi colectării taxelor locale pentru anul 2017 la nivelul Municipiului BACĂU, 

în vederea asigurării resurselor necesare continuării finanţării proiectelor în derulare, 

pentru asigurarea serviciilor finanţate din bugetul local. 

 Proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 366/ 2016 prin care s-au 

stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2017 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. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normativ, republicată, ulterior modificată și completată, 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 

 

 

 

       DIRECȚIA PIEȚELOR                                    DIRECTOR EXECUTIV            

        BUSUIOC VASILICĂ                                       CRISTI DUMBRAVĂ 

 

 
 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

NR. 1877/ 13.03.2017 

 

 

 

 

AVIZ DE LEGALITATE 

la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 366/ 2016 prin care s-au stabilit 

impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2017 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 Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală; 

-Prevederile art. 7 alin. (1), (2) şi (4) 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. 

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

pentru elaborarea actelor normativ, republicată, ulterior modificată și completată, care 

precizează: 

Art. 60 (1) Completarea actului normativ constă în introducerea unor dispoziţii noi, cuprinzând 

soluţii legislative şi ipoteze suplimentare, exprimate în texte care se adaugă elementelor structurale 

existente, prin utilizarea unei formule de exprimare, cum ar fi: "După articolul... se introduce un nou 

articol,......, cu următorul cuprins:". 

- 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 

 

 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                                    DIRECTOR EXECUTIV 

       NICOLAE–OVIDIU POPOVICI                                                                  CIPRIAN FANTAZA 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU                                                                 SE APROBĂ 

DIRECȚIA PIEȚELOR                                                                  PRIMAR 

Nr. 71084/ 14.02.2017                                                              COSMIN NECULA 

 

 

 

 

REFERAT  

  

Având în vedere: 

- Anexa Ia din HCL nr. 366 din 29.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2017, anexă în care sunt menţionate 

taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice, cu ocazia desfacerii produselor ce 

fac obiectul comerţului în pieţe; 

- existenţa unui amplasament liber cu suprafaţa de 5 mp pentru desfăşurarea activităţii 

de comerţ cu produse alimentare preambalate şi produse industriale în construcţie 

provizorie, situat pe Terasa de Flori a Pieţei Centrale; 

- Solicitările persoanelor juridice de a ocupa acest amplasament prin licitaţie publică 

deschisă organizată în condiţiile legii şi pentru faptul că taxa minimă pentru ocupare nu se 

regăseşte în anexa menţionată mai sus; 

Vă rugăm să aprobaţi completarea anexei Ia la HCL nr. 366 din 29.12.2016, la secţiunea 

PIAŢA CENTRALĂ, cu litera h care va avea următorul conţinut: 

“h - taxa minimă de închiriere a amplasamentelor situate pe Terasa de Flori, pentru 

comercializare produse industriale şi/sau alimentare preambalate       3 lei/mp/zi”. 

 

 

DIRECTOR  

BUSUIOC VASILICĂ 
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COMORAȘU MARIANA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nr. 1152 /13.02.2017                                                                                               
APROB,  
                                                                                                                             PRIMAR 

COSMIN NECULA 

R E F E R A T 
 

     Prin Referatul nr.8706/14.11.2016 au fost propuse de catre Directia Administrare Baze 

Sportive, taxele valabile in anul 2017 pentru obiectivele aflate in administrare(Baza Sportiva 

„Lucretiu Avram”, Complex Sportiv „Constantin Anghelache”, Strand Letea, Stadion 

Municipal Bacau si Cimitirul Uman Sarata II.) 

     Conform Referatului mai sus mentionat, la obiectivele Baza Sportiva “Lucretiu Avram” si 

Complexul Sportiv “Constantin Anghelache” era trecut faptul ca : “**pentru asociatii, 

fundatii cu activitate in domeniul sportului pentru copii si juniori, participante in 

competitii oficiale organizate de FRF/AJF Bacau, taxele pentru acces terenuri fotbal 

se reduc cu 75 %.” 

Ulterior cand a fost adoptata HCL nr.366/29.12.2016 privind aprobarea taxelor si 

impozitelor locale in Municipiul Bacau pentru anul 2017, aceasta precizare mentionata de 

DABS prin Referatul nr.8706/14.11.2016 a fost omisa, drept pentru care propunem sa fie 

reintrodusa aceasta precizare. 

    Avand in vedere conditiile deosebite oferite de catre Bazinul de Inot Bacau, in 

ultima vreme au venit o serie de solicitari de a permite accesul la facilitatile oferite de 

Bazinul de Inot Bacau, din partea unor institutii si organisme de drept public de la 

nivel local dar si central, se impune aprobarea unor tarife care sa permita si accesul 

acestora in Bazinul de Inot Bacau. 

    Astfel, pentru o mai buna diferentiere a serviciilor oferite si o administrare mai 

eficienta a serviciilor, propunem aprobarea urmatoarelor taxe : 

Bazinul de Inot Bacau: 

- 50 lei/ora/culoar(maxim 16 persoane) si 100 lei/ora/bazin sarituri (maxim 30 

persoane) pentru activitati de antrenament, pregatire si alte activitati specifice 

pentru institutii, organizatii si alte organisme de drept public; 

- 150/ora/culoar – grup max.16 persoane si 300/ora/bazin sarituri – grup max.30 

persoane, pentru activitati sportive specifice (selectie/initiere inot) ale asociatiilor 

si cluburilor sportive  de drept privat ; 

- 25/ora/culoar – grup max.16 persoane si 100/ora/bazin sarituri – grup max.30 

persoane, pentru activitatea de sport de performanta a asociatiilor si cluburilor 

sportive de drept privat; 

– taxa spatii pentru birouri antrenori/cluburi  - 2 lei mp/luna. 

- taxa spatii pentru antrenamente/activitati si recuperare sportiva  - 3lei 

mp/luna. 

Complex Sportiv “Constantin Anghelache” : 

- taxa inchiriere sala sport 70 lei/ora ( pentru asociatiile/fundatiile cu activitate 

in domeniul sportului de performanta, taxa se reduce cu 50%; pentru cluburile 

sportive cu activitate in domeniul sportului de performanta aflate in subordinea 

Consiliului Local Bacau, taxa se reduce cu 75% ). 



      Fata de cele prezentate va rugam sa aprobati initierea unui proiect de 

hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr.1C la HCL nr.366/29.12.2016, 

in scopul completarii taxelor si tarifelor pentru obiectivele administrate de catre 

Directia Administrare Baze Sportive pentru anul 2017 in Municipiul Bacau. 

 
DIRECTIA ADM. BAZE SPORTIVE,                                                  DIRECTIA ADM. BAZE SPORTIVE                                                                       
    DIR.  DUMBRAVA CRISTI                                                                  DIR.ADJ. CALEAP FLORIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 1197/14.02.2017                         
 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

la  proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei 1C la HCL 

nr.366/29.12.2016 prin care au fost aprobate  impozitele şi taxele locale, precum 

şi a taxa de salubrizare pentru anul 2017 în municipiul Bacǎu 

  

Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, ale Legii nr.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 DABS, 

Dumbrava Cristinel 
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STUDIU DE IMPACT  
 

 

privind modificarea si completarea Anexei 1C la HCL nr.366/29.12.2016 prin care au 

fost aprobate  impozitele şi taxele locale, precum şi a taxa de salubrizare pentru anul 

2017 în municipiul Bacǎu  

 
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 2017 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 doar o detaliere mai clara  taxelor de pe 
bazele sportive ale Municipiului Bacau, datorate de persoanele fizice şi juridice pentru 
anul 2017 valoarea totală estimată a se încasa din impozite şi taxe locale pentru anul 
2017, aproximativ va fi la nivelul anului 2016. 



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 modificarea si completarea Anexei 1C la HCL 

nr.366/29.12.2016 prin care au fost aprobate  impozitele şi taxele locale, precum 

şi a taxa de salubrizare pentru anul 2017 în municipiul Bacǎu 

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 DABS, 

Dumbrava Cristinel 
 

 


