
HOTĂRÂREA NR.  295  DIN  28.12.2020 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 în municipiul Bacău 

 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de  28.12.2020, potrivit art.133 

alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

cu modificările și completările ulterioare, 

          Având în vedere: 

-Referatul nr. 582648 din 14.12.2020 al Direcţiei Economice - Taxe şi Impozite, cu propuneri privind 

nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, în municipiul Bacău; 

-Studiul de impact nr. 582652 din 14.12.2020 şi nota de fundamentare nr. 582653 din 14.12.2020 ale 

Direcţiei Economice- Taxe şi Impozite; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 582651/14.12.2020; 

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 582654/1/14.12.2020; 

-Raportul Direcției Economice -Impozite și Taxe Locale înregistrat cu nr. 582654/2/14.12.2020; 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în  

vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1443/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 

1444/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1445/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 

3, nr. 1446/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1447/28.12.2020 al Comisiei de 

specialitate nr. 5; 

-Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele şi taxele locale şi ale art. 491 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal; 

-Prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată şi 

completată; 

-Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 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, alin. 2 și alin. 4 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată; 

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

şi ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” şi ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

-Amendamente formulate de domnul Primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu și de doamna consilier 

Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț, amendamente ce au fost adoptate; 

        În baza dispozițiilor art. 87 alin. 3, ale art. 129 alin. 2 lit. ”b” şi alin. 4 lit. ”c” și art. 139 alin. 3 lit. 

”c” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. - Se plafonează impozitele și taxele locale pentru anul 2021 în Municipiul Bacău la nivelul 

celor din anul 2020, în ceea ce privește taxele în mărime relativă, iar taxele și impozitele în mărime 

nominală se vor ajusta cu indicele de inflație, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, conform 

anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

Art. 2.- Zonarea fiscală care se aplică pentru 2021 este cea care se regăsește în hotărârea de consiliu 

local numărul 244/2019. 

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, Arhitectul Şef, Biroul Autorizaţii în Construcţii şi Urbanism, Serviciul Drumuri, 

Reţele şi Iluminat, Compartimentul Evidenţă Contracte, Serviciul Stare Civilă, Registrul Agricol, 

CIC, Poliţia Locală a Municipiului Bacău. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2021 si se va comunica tuturor 

direcţiilor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile 

legii. 

Art. 5. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi adusa la 

cunoştinţa publica si se va comunica in termenul legal Instituţiei Prefectului -Judeţul Bacău. 

 

 

 

 

 

     CONSILIERI LOCALI:                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 DINU CĂTĂLIN-MIHAIL____________       SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 

 LUPU GABRIEL STĂNICĂ___________                  NICOLAE – OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.O.P., T.C./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2 

 

 

 

 

 

 






