
ROMANIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                            

Nr. 126655 din 09.04.2021       

                                                                                           PROIECT AVIZAT 

   SECRETARUL GENERAL AL  

        MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                        NICOLAE- OVIDIU POPOVICI 

                                       PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea Anexei nr.8 din H.C.L. nr. 294/ 2020  privind 

aprobarea pe anul 2021 a taxelor locale care constituie surse de venit ale 

bugetului local, altele decât cele reglementate  prin Legea nr. 227/  2015 privind 

Codul Fiscal, modificată și completată 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Având in vedere : 

 

-Referatul nr.125590 /06.04.2021 al Direcției Juridice și Administrație Locală- 

Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport  prin  care propune  

modificarea HCL nr. 294/ 2020  prin care s-au aprobat taxele locale, altele decât 

cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, modificată și 

completată, în sensul diminuării cu 50% a taxei pentru amenajări sezoniere 

(terase); 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 126656 din 

09.04.2021; 

- Raportul  Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr.  

126658/1 din 09.04.2021  ; 

- Raportul Direcției Economice, înregistrat cu nr. 126658/3 din 09.04.2021   ; 

-Raportul Compartimentului Autorizare Activitate Economică și Transport, 

înregistrat cu nr. 126658/2 din 09.04.2021; 

-Hotărârea de Consiliu Local nr. 294/ 2020 prin care  s-au aprobat taxele 

locale, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 privind Codul 

Fiscal, modificată și completată; 

-Prevederile art. 59 alin. (2) și art. 60 din Legea nr. 24/ 2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, modificată și completată;  

-Prevederile H.G. nr. 293/ 2021 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 14.03.2021; 

-Prevederile art.7 alin. (13) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-Prevederile art.87 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare; 

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. "a", ale art. 

197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. "a" și " b" din Ordonanța de Urgență a 



Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completarile ulterioare; 

În baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. "b" și alin. (4) lit. "c" din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

ART. 1. – (1) Se modifică valoarea taxei menționată la punctul 11 din Anexa 

nr.8 la H.C.L. nr. 294/ 2020 cuprinsă în  ” Taxe pentru utilizarea temporară a 

locurilor publice din municipiul Bacău ” , după cum urmează: 

 

Nr.  

Crt. 

Denumire taxă Taxă 2021 Taxă 2021 

diminuată cu 50% 

11. Taxă pentru amenajări de 

activități sezoniere (terase) 

15 lei/mp/lună 7,5 lei/mp lună 

 

 (2)  Se introduce un nou subpunct 11.1 cu textul : ”Taxele prevăzute la punctul 

11 care au fost deja achitate în anul 2021, se vor recalcula la nivelul din prezenta 

hotărâre, contribuabilii având posibilitatea compensării sau restituirii în condițiile 

prevăzute de Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.” 

 

ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 294/ 28.12.2020 sunt și rămân în 

vigoare. 

 

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire  prevederile  

prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală - Compartimentul 

Autorizare Activitate Economică și Transport  . 

 

ART.4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, 

Direcția Juridică și Administrație Locală - Compartimentul Autorizare 

Activitate Economică și Transport și Direcției Taxe și Impozite Locale . 

 

ART. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta 

hotărâre se comunică in termen legal Institutiei Prefectului - Județul 

Bacău pentru verificarea legalității. 

 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

   LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 
   C.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 

 



 

 

 

ROMANIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr.  126656 din 09.04.2021 

 

 

 

 

                                     EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 

nr.8 din H.C.L. nr. 294/ 2020  privind aprobarea pe anul 2021 a taxelor 

locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele 

reglementate  prin Legea nr. 227/  2015 privind Codul Fiscal, 

modificată și completată 
 

 

 

În urma adoptării HCL 294/2020 privind taxele care constituie surse de 

venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 

privind Codul Fiscal, modificată și completată,  în Anexa nr. 8 au fost prevăzute 

taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice din municipiul Bacău, și 

anume, taxa pentru amenajări de activități extrasezoniere (terase). 

Având în vedere: 

-evoluția situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului 

SARS-CoV-2; 

-măsurile adoptate prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații de 

Urgență și instituirea stării de alertă pe teritoriul României; 

- necesitatea protejării mediului de afaceri, ținând cont că prin instituirea 

stării de alertă au fost luate măsuri care au afectat în special activitatea 

întreprinderilor ce funcționează în domeniul HORECA; 

-caracterul urgent al acordării unui sprijin mediului de afaceri local, 

 se impune ca administrația băcăuană să susțină resursele financiare ale 

contribuabililor cât și ale Municipiului Bacău. 

Astfel, prin diminuarea cu 50% a taxei pentru amenajări sezoniere (terase) 

se are în vedere, atât prevenirea acumulării de datorii la bugetul local a 



contribuabililor afectați direct sau indirect de criza SARS-CoV-2, acordarea unor 

șanse de redresare economică a acestora cât și asigurarea unor sume periodice la 

bugetul local. 

  Față de cele prezentate, rog autoritatea deliberativă să hotărască. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

         LUCIAN-DANIEL  STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N.O.P, C.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 126658 din 09.04.2021 

 

 

 

 

CĂTRE 

 

 DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

COMPARTIMENT AUTORIZARE ACTIVITATE ECONOMICĂ 

ȘI TRANSPORT 

 

 

 

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

din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și 

completările ulterioare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail  

proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.8 din 

H.C.L. nr. 294/ 2020  privind aprobarea pe anul 2021 a taxelor locale care 

constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate  

prin Legea nr. 227/  2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată 

, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.  

Vă rugăm ca până la data de 12.04.2021 să le depuneți în format 

letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  SECRETARUL GENERAL  

 Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU                      AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                        Nicolae-Ovidiu POPOVICI 

 

 

 

 

 



   ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

Nr. 126658/1 din 09.04.2021 

 

RAPORT 

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

proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.8 din H.C.L. nr. 

294/ 2020  privind aprobarea pe anul 2021 a taxelor locale care constituie surse de venit 

ale bugetului local, altele decât cele reglementate  prin Legea nr. 227/  2015 privind 

Codul Fiscal, modificată și completată 
  

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederilor  art. 59 alin. (2) și art. 60 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, care 

precizează: 

Art. 59 (2) (2) Pentru exprimarea normativa a intentiei de modificare a unui act normativ se 

nominalizeaza expres textul vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispozitia  

propriu-zisa se formuleaza utilizandu-se sintagma "se modifica si va avea urmatorul cuprins:", urmata 

de redarea noului text; 

Art.60 (1) Completarea actului normativ consta in introducerea unor dispozitii noi, cuprinzand solutii 

legislative si ipoteze suplimentare, exprimate in texte care se adauga elementelor structurale existente, 

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

cu urmatorul cuprins:". 

    (2) Daca actul de completare nu dispune renumerotarea actului completat, structurile, inclusiv 

articolele sau alineatele nou-introduse, vor dobandi numarul structurilor corespunzatoare celor din 

textul vechi, dupa care se introduc, insotite de un indice cifric, pentru diferentiere. 

-Prevederilor  H.G. nr. 293/ 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 14.03.2021; 

-Prevederilor art.7 alin. (13) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 

Art.7 (13) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, 

impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, 

proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in 

vigoare. 

-Prevederilor art. 87 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completarile ulterioare, care precizează: 

Art.87(1)  In cadrul politicii economice nationale, unitatile administrativ-teritoriale au dreptul la 

resurse financiare proprii, pe care autoritatile administratiei publice locale le stabilesc, le administreaza 

si le utilizeaza pentru exercitarea competentei si a atributiilor ce le revin, in conditiile legii. 

    (2)  Resursele financiare de care dispun autoritatile administratiei publice locale trebuie sa fie 

corelate cu competenta si atributiile prevazute de lege. 

    (3)  In scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale 

au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa aprobe bugetele locale ale unitatilor 

administrativ-teritoriale, in conditiile legii. 

    (4)  Stabilirea, constatarea, impunerea, inspectia fiscala, incasarea, urmarirea si executarea silita, 

precum si procedurile de administrare a creantelor bugetare locale se realizeaza in conditiile legii. 

    (5)  Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele 

financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata ale unitatilor administrativ-teritoriale, 

in conformitate cu principiul autonomiei locale. 

 

 



- Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 

alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, care precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele 

de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 

cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 

depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 

şedinţei. 

Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau 

emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 

 a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 

adoptarii, respectiv emiterii 

Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 

conditiile legii, urmatoarele atributii: 

a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv 

ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, 

dupa caz; 

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

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

Administrativ,cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 

(2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

    b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului; 

(4)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

    c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii 

 

 

 

 

 - şi poate fi supus spre dezbatere 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 
 

 
 

 

 

 

 

 
Red. C.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

Nr. 126658/3 din 09.04.2021 

 

RAPORT 

 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 

Anexei nr. 8 din H.C.L. nr. 294/ 2020  privind aprobarea pe anul 2021 a 

taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât 

cele reglementate  prin Legea nr. 227/  2015 privind Codul Fiscal, 

modificată și completată 

Avand în vedere: 

- Prevederile legii  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi   completările ulterioare; 

- Prevederile HCL 294/2020 privind    aprobarea pentru anul 2021 a taxelor 

locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele 

reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și 

completată, 

- Prevederile art.129 alin.2, lit. ”b” și alin.4, lit”c” din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ, modificată și completată, care precizează: 

”ART. 129 

    Atribuţiile consiliului local 

(2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, 

oraşului sau municipiului; 

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 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;” 

 

Analizând proiectul de Hotărâre de mai sus, a fost întocmit prezentul raport 

de specialitate în conformitate cu prevederile art.136(3) lit.”a” din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ, proiectul putând fi supus dezbaterii Consiliului 

Local al Municipiului Bacău. 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

Mariana ZAMFIR 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

COMPARIMENTUL AUTORIZARE ACTIVITATE 

ECONOMICĂ ȘI TRANSPORT 

Nr.126658/2 din 09.04.2021  

 

    

Raport 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectului de hotărâre la proiectul de hotărâre privind 

modificarea și completarea Anexei nr. 8 din H.C.L. nr. 294/ 2020  

privind aprobarea pe anul 2021 a taxelor locale care constituie surse de 

venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate  prin Legea nr. 

227/  2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată 

 

Proiectul de hotărâre  propune diminuarea cu 50% a taxei pentru amenajari 

sezoniere (terase), in vederea sprijinirii mediului de afaceri, tinand cont ca prin 

instituirea starii de alerta au fost luate masuri care au afectat in special activitatea 

intreprinderilor ce functioneaza in domeniul HORECA. 

 Consiliul Local hotărăște, în condițiile legii, asupra diminuarii taxelor 

locale care constitue surse de vent ale bugetului local, altele decat cele 

reglementate prin Legea 227/2015 privind Codul Fiscal,modificata si 

completata. 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările 

și completările ultetrioare, OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

modificată și completată. 

 Drept pentru care  avizăm favorabil proiectul de hotărâre.  

 

         Consilier 

    Gabriela Sentes 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


