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HOTĂRÂREA NR. 431 DIN 17.12.2021 

privind aprobarea pentru anul 2022 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului 
local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată 

şi completată 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă extraordinară la data de 17.12.2021 
potrivit art.133 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 5712019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
A vând în vedere: 

-Nota Internă nr. I 57563/31.08.2021 prin care se solicită transmiterea taxelor locale care constituie 
surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 22712015 pentru anul 
2022; 
-Referatul nr. l 78524/15.11.2021 din partea Direcţia Economică-Impozite şi Taxe Locale, cu 
propunere de aprobare pentru anul 2022 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului 
local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 22712015 - privind Codul fiscal pentru anul 2022; 
-Referatul nr. 170968/26.10.2021 al Direcţiei Patrimoniu - Administrare Baze Sportive şi de 
Agrement, Parcuri - Serviciul Administrare Pieţe, cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 
-Referatul nr. l 76795/09.11.2021 al Direcţiei Patrimoniu- Administrare Baze Sportive- Serviciul 
Administrare Spaţii de Agrement şi Grădini Publice, Baze Sportive cu propunerile de taxe pentru 
anul 2022; 
-Referatele nr. 55852/01.09.2021 şi 56628/20.10.2021 ale Direcţiei Publice de Evidenţă a 
Persoanelor a Municipiului Bacău, cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 
-Referatul Direcţiei Economice - Impozite şi Taxe locale nr. l 77950/12.11.2021, cu propunerile de 
taxe pentru anul 2022; 
-Adresa Teatrului Municipal "Bacovia" nr. 556/23.09.2021 înregistrată la Primăria Municipiului 
Bacău cu nr. 164114/24. 09 .2021, cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 
-Referatul Direcţiei Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Reţele şi Iluminat nr. 160126/ 09.09.2021, 
cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 
-Referatul Serviciului Administraţie Publica Locala si Registrul Agricol nr. 157563/ 06.09.2021, cu 
propunerile de taxe pentru anul 2022; 
-Referatul Direcţiei Juridice şi Admnistraţiei Locale - Compartimentului Autorizare Activitate 
Economică şi Transport nr. 157563/ 30.09.2021, cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 
-Referatul nr. l 73627/28.10.2021 al Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Evidenţă Patrimoniu -
Compartimentul Evidenţă şi Inventar Domeniul Public şi Privat, cu propunerile de taxe pentru anul 
2022; 
-Referatul nr. 161783/1 5.09.2021 al Compartimentului Evidenţă Contracte, cu propunerile de taxe 
pentru anul 2022; 
-Referatul nr.157676/157563/l 9.10.2021 al Compartimentului Evidenţă Contracte, cu propunerile de 
taxe pentru anul 2022; 
-Referatele nr. l 75513/03.11.2021 şi nr. 175217 /02.11.2021 ale Poliţiei Locale a Municipiului 
Bacău, cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 
-Referatul Serviciului Tineret şi Informare Cetăţeni nr. 157563/10.09.2021 cu propunerile de taxe 
pentru anul 2022; 
-Referatul Direcţiei Administrare Baze Sportive şi de Agrement , Parcuri - Serviciul Administrare 
Clădiri nr. 157563/02.11.2021, cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 
-Referatul Direcţiei Urbanism nr. 174660/02.11.2021, cu propunerile de taxe pentru anul 2022; 
-Nota de fundamentare nr. l 78540/15.11.202 l şi Studiul de impact nr. 178550 din 15.11.2021; 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. l 86280/10.12.202 l ; 



-Raportul Direcţiei Juridice înregistrat cu nr. 186281/1/10.12.2021; 
-Raportul comun al: Direcţiei Patrimoniu, Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, Direcţiei Publice de 
Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău, Direcţiei Economice - Impozite şi Taxe Locale, 
Teatrului Municipal "Bacovia", Serviciului Administraţie Publică Locală, Serviciului Tineret şi 
Informare Cetăţeni, Direcţiei Juridice şi al Direcţiei Urbanism înregistrat cu nr. 186281/2/10.12.2021; 
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în 
vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2002/15.12.2021 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 
2003/16.12.2021 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2004/16.12.2021 al Comisiei de specialitate nr. 
3, nr. 2005/16.12.2021 al Comisiei de specialitate nr. 4 şi nr. 2006/16.12.2021 al Comisiei de 
specialitate nr. 5; 
-Prevederile art. 7 alin. (2) şi alin. l O din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publică, republicată, modificată şi completată; 
-Prevederile art. 140 alin. ( l) şi alin. (3 ), ale art. 154 alin. ( 1 ), ale art. 196 alin. ( l) lit. a), ale art. 197 
(1) şi ale art. 243 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată, Anexa nr. 1 
Capitolul II lit. A punctul 7; 
-Amendament formulat de domnul primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, amendament ce a fost 
adoptat; 

În temeiul art. 87 alin. (3), ale art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) şi art. 139 alin. (3) lit. c) 
şi alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă pentru anul 2022 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, 
altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată şi 
completată, astfel: 
(1) Direcţia Patrimoniu - Administrare Baze Sportive şi de Agrement, Parcuri - Serviciul 
Administrare Pieţe, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare; 
(2) Direcţia Patrimoniu-Administrare Baze Sportive-Serviciul Administrare Spaţii de Agrement şi 
Grădini Publice, Baze Sportive, conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare; 
(3) Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 3, 
parte integranta din prezenta hotarare; 
(4) Direcţia Economică - Impozite şi Taxe Locale, conform Anexei nr. 4, parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 
(5) Teatrul Municipal "Bacovia", conform Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre; 
(6) Direcţia Patrimoniu -Întreţinere Patrimoniu- Compartiment Drumuri, Reţele şi Avize, conform 
Anexei nr. 6, parte integranta din prezenta hotarare; 
(7) Serviciul Administraţie Publică Locală , conform Anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

(8) Direcţia Juridică- Birou Autorizare Activitate Comercială şi Transport, conform Anexei nr. 8, 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 
(9) Direcţia Patrimoniu-Serviciul Evidenţă Patrimoniu- Compartiment Evidenţă şi Inventar 
Domeniul Public şi Privat, conform Anexei nr. 9, parte integrantă din prezenta hotărâre; 
(10) Direcţia Patrimoniu - Serviciul Evidenţă Patrimoniu- Compartiment Exploatare Fond 
Locativ si Gestionare Spatii, Terenuri si Alte Bunuri, conform Anexei nr. 1 O , parte integrantă 
din prezenta hotărâre; 
(11) Direcţia Patrimoniu- Administrare Baze Sportive şi de Agrement , Parcuri -Serviciul 
Administrare Clădiri , conform Anexei nr. 11 parte integrante din prezenta hotărâre; 
(12) Poliţia Locală a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 12, parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

(13) Serviciul Tineret şi Informare Cetăţeni, conform Anexei nr. 13, parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

(14) Direcţia Urbanism, conform Anexei nr. 14, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2. - Se aprobă indexarea taxelor anuale de concesionare şi închiriere teren, proprietatea 
municipiului Bacău, prevăzute în contractele încheiate pentru persoanele fizice şi juridice. 



Art. 3. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2022. 
Art. 4. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
structurile menţionate la art. I. 
Art. 5. - Hotărârea va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii si va fi comunicată 
compartimentelor prevăzute in prezenta hotărâre. 
ART. 6. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 
termen legal Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

PREŞEDINTE D 
CĂT Ă I _:, A 9-"-....L'!.IY 

N.O.P.,C.S.1O.R.A./EX. l /DS.l-A-1 
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ANEXANR.1 
LA HOTĂRÂREA NR. 431 DIN 17.12.2021 

A.Taxe peatru utilizarea temporari a locurilor publice, cu ocazia desfacerii produselor ce foc 
obiectul comerţului în pieţele, bazarul şi târgul auto din municipiului Bacău: 

PIAŢA CENTRALĂ, PIAŢA SUD 

a. Pentru vânzarea de legume-fructe, zarzavat, de către producători şi 
persoane juridice 

b. Pentru vânzarea de produse alimentare şi nealimentare: 
flori, miere de albine şi produse derivate, plante medicinale, obiecte 
de ceramică, uz casnic, căciuli din blnnă şi articole din blană 
activităţi ocazionale pentru Crăciun, Anul Nou, I şi 8 Martie ect. , 
ciuperci şi fructe din flora spontană 

c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată: 
Lapte, brânză de vaci, smântână, telemea, brânză frământată 

d. Comercializarea mielor 
e. Comercializarea brazilor 

mp/zi 
f. Expunere marfă spre vânzare, în faţa spaţiului utili:r.at: 

BAZAR 
a. Comen::ializarea produselor industriale (uşi, canapele, ferestre, 

covoare, cauciucuri, biciclete) şidiverse obiecte folosite 
b. Expunere marfă spre vânz.are, în faţa sp11ţiului utilizat: 

PIAŢA DE GROS 
a. Taxă închiriere boxă hală (30 mp) pentru vânzări en gross: 
b. Taxă comercializare din mijloacele de transport în pon:area comercialii: 
c. Taxă intrnre auto pentru descărcare legume, fructe: 

lei/săptiimdnă 

r.,.fRG AUTO~ OBOR ŞERBĂNEŞTI 
a. Taxă acces auto/moto vehicule pentru comercializare: 
b. Taxă pierdere/deteriorare/neprezentnre tichet 

15 lei/mp/zi 

15 lei/mp/zi 

21 lei/mp/zi 
I O lei/buc/zi 
250 lei/10 

3 lei/mp/zi 

3 lei/mp/zi 
3 lei/mp/zi 

66 lei/zi 
3 lci/mp/zi 
15 

15 lei/zi 
100 lei 

c. Taxă staţionare 
ore 

0,50 lei/orii după primele 12 

d. Taxă rezervare loc parcare (inclusiv taxa de staţionare /lună) 
lei/loc/lună 

e. Taxă acces auto şi comerciali211re produse industriale, pe o suprafaţă 
de până la 10 mp 

f. Taxă. acces auto şi comercializnrc produse industriale, pe o supmfnţA 
mai mnre de I O mp 

g. Taxă acces auto şi comercializare material lemnos/cereale 
h. Comercializare obiecte folosite: 

ALTE TAXE 
Închiriere cântar electronic: 

l00 

45 lei/zi 

60 lei /zi 
30 lei/zi 
3 lei/mp/zi 

5 lei/zi 

I 
,..b 



B. Taxe de închiriere ce se percep în an ul 2012 pentru spaf lilc, am p)nsamcntele şi terenurile 
de aparţin Serviciului Administrare Pieţe, care se vor ocupa prin licitaţie publică deschisă: 

I. Tnxn spaţii ( A I- A6): sector produse industriale, sector mixt (produse alimentare şi industriale), 
produse agroalimentare, flori - Piaţa Centrală Terasa superioară - 34 tei/mp/lună 

2. Taxo spatii ( Bl-B9, CI-C5) : produse alimentare. produse lactnte, peşte, produse din came, 
produse de panificaţie - Piaţa Centrală - halii - 34 lei/mp/lunil 

3. Taxă spaţii cu destinaţie depozit pentru produse agroalimentare Pinia de Gros 
Depozit de 35 mp 15 lei/mp/lună 
Depozit de 70 m 14 lei/mp/lună 
Depozit de I 07 mp 13 lei/mp/luni!. 

4. Taxă amplasament flori şi ornamente florale - Pinţa Centrală Terasa superioară- 93 lei/mp/lunll 

5. Ta.xd amplasament produse industriale, alimentare preambalate, produse de farmacie Veterinară 
Piaţa Centrală Terasa superioară• 80 Jei/mp/lună 

6. Taxă amplasament Fast food Piata Centrală pl11tfonna acoperită• 115 lei/mp/lună 

7. Taxă amplasament AlimentoJie publică Piata Centrală platfonna acoperită- 49 lei/mp/lună 

8 .Taxă amplasament dozator lapte - hala Piaţa Centrală 23 lei/mp/lunil 
• halo Piata Sud 17 lei/mp/lună 

9. Taxă teren pentru activitiiti de intermedieri vânzări auto activităti de xerox, 
contracte vânzare cumpărare auto şi emitere polite RCA. - Obor• 21 lei/mp/lună 

I O. Taxă teren pentru comercializare produse industriale 

11. Taxă teren amplasare Automat cafea • 3 lei/mp/zi 

12 .Trucă teren alimentaţie publică 

Obor • 21 Jei/mp/lună 
Bazar Milcov - 40 lei/mp/lunii 

- Obor - 2 I lei/mp/lună 
- BBZar Milcov - 40 lei/mp/lună 
- Piaţa de Gros - 31 lei/mp/lună 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALIT ~ TE 
SECRET ARUL GENERAL AL MUN. BACAU 

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
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CONSILIUL LOCAL BACAU 

ANEXA NR. 2 

Nr. 
crt 
l „ 

2 

LA HOTĂRÂREA NR. 431 DIN 17.12.2021 

SERVICIUL ADMINISTRARE. SPAŢII DE AGREMENT ŞI GRĂDINI 
PUBLICE, BAZE SPORTIVE 

Baza sportivă" Lucreţiu Avram" 

DENUMIRE TAXA 2022 

Taxă acces teren fotbal (teren iarbă) pentru desfasurnrea de activităţi 118 lei/ora 
soortive 
Taxă acces cnntonament (vestiare. grupuri sanitnre, duşuri) aferent unei 70 lei 
închirieri a terenului de fotbal 

Complex Sportiv "Constantin Anghelache0 

Nr. crt DENUMIRE TAXA2022 
l* Trudi acces teren fotbal (teren iarbă) pentru desfosurnrca de activitliţi 139 lei/orn 

snortive 
2 Taxă acces cantonament (vestiare, grupuri sanitare, duţuri) aferent unei 92 lei 

închirieri a terenului de fotbal 

3 
Tax.ă acces baza sportivă - terenuri fotbal şi cantonament 

566 lei//zi 

(dormitoare, vestiare, grupuri sanitare. sală mese) 
4 

Tn.1<a închiriere teren artificial 
118 lei/zi 

5 172 lei/ora 

Taxa închiriere teren artificial cu nocturnă 
6 80 lei/ora 

Taxa închiriere sală sport 

•Pentru pozitiile cu nr. I de la cele două tabele anterioare - se acordă reducere cu 75% pentru accesul echipelor 

de juniori ale cluburilor sportive. 
STRAND LETEA 

Nr. crt Taxa intrare TAXA 2022 
I Co ii 0-6 ani Gratuit 
2 Copii 6 lei 

3 7 lei 

4 12 lei/buc/zi 



ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL BACĂU 

ANEXANR.3 
LA HOTĂRÂREA NR. 431 DIN 17.12.2021 

DIRECTIA PUBLICA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A 
MUNICIPIULUI BACĂU 

- taxă fumizări date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor= 24 lei / 
persoană; 

- contravaloarea cărţii de identitate 

- contravaloarea cărţii de identitate provizorie 

- desfacerea căsătoriei pe cale administrativă 

= 7 lei; 

= l leu; 

= 565 lei. 

DIRECTOR EXECUTIV 
IONP ECARU 

~-



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU ~ 
CONSILIUL LOCAL BACAU 

ANEXA NR.4 
LA HOTĂRÂREA NR. 431 DIN 17.12.2021 

DIRECŢIA ECONOMICĂ- IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

- Taxă specială pentru eliberarea de copii din arhiva fiscală -10 lei/pagină 
- Taxă specială pentru fumizare de informaţii şi istoric de rol - 10 lei/rol. 

Sunt scutite de la plata acestor taxe, autorităţile administraţiei publice 
centrale sau loca]e, instituţii publice sau alte entităţi juridice scutite conform legii, sau cu 
care există încheiate protocoale privind schimbul de informaţii in baza art. I 1, alin. (3) şi 

'in (6) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală. 
- Taxă eliberare certificat de atestare fiscală în format electronic persoane 

fizice/juridice ( doar prin intermediul platformei de servicii elecronice 
https://portal.municipiulbacau.ro) - O lei/ certificat 

- Taxă eliberare certificat de atestare fiscală în format fizic persoane fizice/juridice -
20 lei/certificat 

Sunt scutite persoanele fizice sau juridice care depun cererea de eliberare a 
certificatului de atestare fiscală on-line şi care optează pentru eliberarea acestuia în 
format electronic. 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
SECRET ARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

DIREOfO:R ADJUNCT TIBu;c;U 
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ANEXANR.5 
LA HOTĂRÂREA NR. 431 DIN 17.12.2021 

TAXE ŞI TARIFE PRACTICATE DE TEATRUL MUNICIPAL BACOVIA 
ANUL2022 

• SALA TEATRULUI MUNICIPAL BACOVIA- 600 Ron/oră, dar nu mai puţin de 2 
ore 

• SALA PETRU V ALTER şi CAFE DE THEA TRE - 300 Ron/oră, dar nu mai puţin de 
2 ore 

• ONG-urile cnre desfiişoani activităţi culturale (spectacole de teatru şi alte actlvitiiţi 
ascmilniitoure) plătesc .130 Ron/oră 

TARIFE PENTRU BILETUL DE SPECTACOL: 

- preşcolari,elevi,studenţi - I O lei 
-însoţitori preşcolari - 15 lei 
-adulţi sală Teatru - 35 lei 
-adulţi loje - 40 lei 
-pensionari - 15 Ici 
-adulţi sală Petru Valter -15 lei 
- PREMIERĂ ŞI AVANPREMIERĂ (PREŢ UNIC): 

• DRAMĂ - 40 lei sală/50 lei lojă 
*ANIMAŢIE - 20 lei snlii/30 lei lojă 

*Copilul cu handicap, precum şi persoana care ii însoţeşte beneficiază de gratuitate. 
** Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoana care îl însoţeşte benefici01.ă de 
gratuitnte. 
• 0 Adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete în aceleaşi condiţii ca pentru elevi, 
studenţi. 

****Pentru spectac 
biletelor se stabil e ~tfll.!:~ • 

1\1.anag_~r lntter.imar 
Eduai-d Burg elea 

,,--, 

A;/V ---;, 
f 



ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
CONSiLIUL LOCAL BACĂU 

ANEXANR.6 
LA HOTĂRÂREA NR. 431 DIN 17.12.2021 

Direcţia Patrimoniu -Întreţinere Patrimoniu
Compartiment Drumuri, Reţele şi Avize 

Taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, 
altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 

I. Taxa utilizare temporara a stalpilor de iluminat public ca suport 
pentru retele de telecomunicatii, conf. HCL 356/ 2011 

II. Taxa pentru eliberarea autorizatie de executie (spargere) la 
lucrari subterane pc domeniul public si privat al municipiului 
Bncau executate la retelele edilitare, 
conf. HCL nr. 253/ 2012 

III. Taxa adeverinta postala - atribuire numar, conf. HCL nr. 212/ 
1999 

- pt. monotub subteran cuprins intre 0 20 mm - 0 40 mm montat 
e cheltuiala ro rie a furnizorului 

- pt. monotub subteran cuprins intre 0 41 mm - 0 63 mm montat 
e cheltuiala ro rie a f umizorului 

- pt. monotub subteran cuprins intre 0 64 mm - 0 125 mm 
montat e cheltuiala ro rie a furnizorului 
- pt. monotub cu max 0 40 mm montat in canalizaţia Primăriei 
Bacau 
- pt. cămin montat pe cheltuiala proprie a furnizorului sau a 
Primăriei Bacau 

Taxa ro usă 2022 

Taxa propusa prin indexare 
2022 

9.80 lei/ circuit/ st/ !una 

40.10 lei 

31.80 lei 

1.30 lei/ ml/ an/ monotub 

1.70 lei/ ml/ an/ monotub 

2.90 lei/ ml/ an/ monotub 

3.00 lei/ ml/ an/ monotub 

4.20 lei/ ml/ an/ cămin 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
SECRET ARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
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NR. 

CRT. 

ANEXA NR.7 
LA HOTĂRÂREA NR. 431 DIN 17.12.2021 

SERVICIUL ADMINISTRA IE PUBLICĂ LOCALĂ 
TAXA VALOARE PROPUSA 

PENTRU ANUL 2022 

I. Pentru eliberarea de copii conform cu originalul sau 7 

copii simple după documentele aflate în cadrul 

serviciului sau în arhiva instituţiei {lei/pag) 

2. Pentru eliberarea de adeverinţe referitoare la partida 

deschisă în Registrul Agricol ( lei/ adeverinţă) 

3. 

4. 

5. 

6. 

a) Jn format letric 

b) ln format electronic 

Pentru consultarea documentelor din arhiva 

instituţiei, altele decât cele de stare civilă 

(lei/consultare) 

Pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile 

aflate în arhiva instituţiei, solicitate în baza Legii 

nr.544/ 2001 (lei/pag.) 

Pentru eliberarea de copii simple, solicitate în baza 

baza Legii nr. 544/ 2001 ()ei/pag), transmise prin e

mail (lei/pag) 

Pentru eliberarea de copii după listele electorale, pe 

7 

o 
13 

0,4 

o 

1 l 6 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALIT AT 
SECRET ARUL GENERAL AL MUN. C ~ 
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ANEXANR.8 
LA HOTĂRÂREA NR. 431 DIN 17.12.2021 

BIROU AUTORIZARE ACTMTATE 
ECONOMICA SI TRANSPORT 

1. Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice din municipiului Bacău 

Nr. Denumire taxă Valoare propusă 
Crt. 2022 
1 Taxă teren centru comercializare carte, oresă 65 Jei/mp/luna 

2 Taxă teren pentru activitati ocazionale 25 lei/mp/zi 
(martisoare, flori, felicitari si altele similare) 
- cu excepţia unităţilor de învăţământ şi 
ONG-urilor 

3 Taxă teren pentru desfăşurarea de activităţi 5 lei/mp/zi - intre I - I O zile 

artistice ocazionale (circ, concerte, parc 
3 lei/mp/zi - intre J 1-30 zile distractii, festivaluri 

4 Taxă teren pentru comerţ ambulant şi 1 S lei/mp/zi 

alimentaţie publică în cadrul activităţilor 
ocazionale (festivaluri s.a.) 

5 Taxă caravană publicitară rară sonorizare I 15 lei/zi/vehicul 

6 Taxa amplasare mijloace publicitare mobile 155 lei/lună 

de mici dimensiuni (0,5mx0,9m) pe model 
autorizat de ArhjtectulŞef al Municipiului 
Bacău şi aflate în faţa spaţiilor comerciale ce 
se află în deţinerea solicitantului 

7 Taxa postere/afise publicitare de mici I O lei/poster,atiş 

dimensiuni (max. lm.p.) pentru circ, concerte, Intre 01-15 zile 

festivaluri, etc. 

1 Slei/poster/afis 
Intre 16-30 zile 

8 Taxă teren pentru comert sezonier 

'I ,,..., 



- legume fructe in fata magazinului propriu 105 lei/mp/luna 
- aparate îngheţată, vitrine frigorifice, 
dozatoare de cafea şi alte aparate autorizate 
de alimentaţie publică, vehicule 
nemotorizate,etc 

10 Taxă distribuire material oromotional volant 12 lei/pers/zi 
11 Taxă pentru amenajări de activităţi sezoniere 17 lei/mp/lună 

(terase) 
12 Taxă ocupare teren extrasezon (terase) 6 Jei/rnp/lună 
13 Taxă teren prestări servicii(service 17 lei/mp/lună 

auto, vulcanizare,spalatorii auto, etc.) 
14 Taxă teren amplasare pavilion (prezentare 6 lei/mp/lună 

produse, promovare activitati,etc.) 
15 Taxă ocupare teren constructii provizorii în 18 lei/mp/luna 

extrasezon 
16 Taxă ocupare teren organizare de şantier în 28 lci/mp/lună 

baza autorizaţiei de construire, cererii, schiţei 
PF 

17 Taxă ocupare teren organizare de şantier în 37 lei/mp/lună 
baza autorizaţiei de construire, cererii, schiţei 
PJ 

18 Taxă de ocupare a terenului cu amenajări 11 lei/locatie/zi 
provizorii cu dimensiune maximă de 5 mp, 
amplasate învederea strângerii de semnături şi 
orice alte activitări de propagandă electorală, 
pe perioada campaniilor electorale 

2. Alte taxe 
1. Taxă eliberare autorizaţie de funcţionare şi profil 200 lei - depunere fizic 

activitate- valabilitate maxim un an-(lei) I 00 lei - depunere 
online* 

2. Taxă eliberare autorizaţie de amplasare şi profil 200 lei - depunere fizic 
de activitate-valabilitate maxim un an-(lei): 100 lei-depunere online* 

3. Taxă eliberare acord de publicitate-valabilitate 200 lei --0epunere fizic 
maxim un an (lei) I 00 lei - depunere online * 

4. Taxă eliberare duplicat/completare/modificare I 00 lei - depunere fizic 
autorizaţie de funcţionare şi profil de activitate, 50 lei -depunere online* 

autorizatie de amplasare si profil de activitate( cu 
exceotia modificării programelor de funcţionare 

.-· 
{~ 



5. 

6. 

7. 

8 

9 

10 

11. 

12. 

13. 

14. 

şi aprovizionare), acord de publicitate, 
autorizaţie transport taxi, copie conformă 
autorizaţie transport taxi (lei/bucata): 
Taxă eliberare autorizaţie de transport (lei): 400 lei -depunere tizic 

310 lei -depunere online• 
Taxă eliberare copie conformă autorizaţie de 125 lei- depunere fizic 
transport valabila 5 ani (lei) 105 lei -depunere online• 

Taxă verificare anuală autorizaţie de 80 lei - depunere fizic 
Lransport(lei): 70 lei - depu11eJ"e online• 

Taxă vizare autorizaţie de transport la termenul 120 lei - depunere fizic 
de 5 ani (lei) 105 lei - depunere online• 

Taxă viză anuală copie conformă autorizaţie de 50 lei - depunere fizic 
transport(lei): 40 lei -depunere online• 

Taxă eliberare autorizaţie de dispecerat taxi(lei): 420 lei - depunere fizic 
340 lei -depunere online• 

Taxă viză anuală autorizaţie de dispecerat 85 lei - depunere fizic 
taxi(lei): 70 lei • depunere online • 

Taxă lunară ocupare locuri aşteptare clienţi 40 lei - depunere fizic 
taxi(lei/l una/autoturism): 36 lei - depunere online• 

Taxă trimestria]ă staţie îmbarcare-debarcare 120 lei - depunere fizic 
călători pentru microbuze 96 lei - depunere online • 

(Iei/statie/autovehicul): 
Taxă trimestriaJă staţie îmbarcare-debarcare 220 lei - depunere fizic 
călători pentru autobuze(lei/statie/autovehicul): 200 lei -depunere online• 

* • platformă sau e-mail dacă serviciul nu este disponibil pe platformă; 

COORDONATOR OMPARTIMENT 
SENTEŞ ~r fIELA 

4/f 
~~~~......,',;~~ .... ŢĂ 
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ANEXANR.9 
LA HOTĂRÂREA NR. 431 DIN 17.12.2021 

Compartiment Evidenţă şi Inventar Domeniul Public şi Privat 
Cuantumurile ta.xelor de închiriere pe mp/lunli spaţii/terenuri ce se percep în anul 2022 în Municipiul 

Bnc11u, de elitre Companiment Evidenţii şi Inventar Domeniul Public şi Privat 

Nr.crt. Destinaţja spaţjului/terenului 
I. Taxă spaţii/terenuri pentru amanet, schimb valutar 

2.Taxă spaţii/terenuri pentru activităţi comerciale 

3.Tnxă spaţii/terenuri sector alimentaţie publică 

4.Taxă spaţii/terenuri sector produse industriale 

Propus 2022 
-zonă centrală =40lei/mp/lunii 

:;:28, 7lei/mp/lună 
:;:401ei/mp/lună 

=28, 71ei/mp/lună 

-alte zone 
-zonă centrală 

-alte zone 
-zonă centrală :;:22,6lei/mp/lună 
-alte zone = 18,Slei/mp/lună 
-zonă centralii =I 8,51ei/mp/lună 
-alte zone = 12,3 lei/mp/lunll 

5.Taxă spaţii/terenuri sector mixt{produse alimentare şi industriale) 

6.Taxă spaţii/terenuri sector produse alimentare 

7.Tru<ii spaţii/terenuri prestări servicii şi librării 

8. Taxă spaţii/terenuri depozitare mărfuri 

9.Taxă spaţii/terenuri pentru sedii societăţi comerciale 

IO. Taxă spaţii/terenuri pentru activităţi productie 

-zonă centrală =13,Jlei/mp/lună 
=I 1,31ei/mp/lunli 

= 16,Slei/mp/lună 
-nite zone 

-zonă centrală 
-alte zone 
-zonă centrală 

-alte zone 
-zonă centrală 

-alte zone 
-zonă centrală 
-alte zone 
-zonă centrală 
-alte zone 

=J J ,31ei/mp/lună 
=11,31ei/mp/lună 
= 8,2lei/mp/lună 
=5, I lei/mp/lună 
=4, I lei/mp/lunll 
=5, I lei/mp/lună 
=4, 1 lei/mp/lună 
=5, 1 lei/mp/lună 
=4, 1 lei/mp/lună 

11.Taxă spaţii/terenuri pentru oficii poştale şi activităţi de telecomunicaţii 
-zonă centrală =5, t lei/mp/lunl!. 

=4, t lei/mp/lunA -alte zone 
12.Taxă spaţii/terenuri pentru servicii medicale (cabinete medicale) 

-zonă centrală "'5, 1 lei/mp/lună 
-alte zone =4, l lei/mp/lună 

13.Taxă spaţii/terenuri pentru farmacii -zonă centrală =5, I lei/mp/lună 
-alte zone =4, I lei/mp/lună 

14.Taxă spaţii/terenuri pentru gariţje - zona centrali\ = 12,31 lei/mp/1 uni\ 
• alte zone =9,23 lei/mp/lunii 

15. Taxă spaţii/terenuri pentru grădiniţe, spitale, dispensare, sedii asociaţii şi organizaţii nonprofit, sedii 
instituţii bugetare, sedii asociaţii de proprietari/locatari, ori altele similare 

-orice zonă = l leu/mp/luna. 
16. Taxă spaţii/terenuri pentru institutii de învăţământ, cult, cultură, artă, etc 

-orice zonă =I lcu/mp/lunlt 
17. Trudi spaţii/terenuri pentru desfacere presă -zonă centrală =3, 1 lei/mp/hmă 

-alte zone ==2 lei/mpilună 
18.Taxă teren desfăşurare activităţi artistice sezoniere ( circ, concerte. porc distractii, festivaluri) 

--orice zonll =3, 1 lei/mp/lună 
19. Taxă ocupare domeniu public/prival terasă permanentă - orice zonă =I 2,31ei/mp/lună 



20. Taxa caiet sarcini licitatie = 55,4 lei 
21. Taxa participare licitaţie "' 113, 9lei 
22. Taxă amplasare automat cafea - orice zonă = 3.l lei/mp/zi 
23. Taxă ridicare, transport, depozitare şi eliberare bunuri amplasate ilegal pe domeniul public/privat al 
Municipiului Bacău, astfel: 

• taxă pentru ridicare, transpon • orice zonă = 103,00 lei 
- ta"ă pentru depozitnre, custodie sub pază, eliberare = 154, 00 lei/zi 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
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ANEXANR.10 
LA HOTĂRÂREA NR. 431 DIN 17.12.2021 

COMPARTIMENT EXPLOATARE FOND LOCA TIV ŞI GESTIONARE SPAŢII 
TERENURI SI AL TE BUNURI 

Nr. 
crt. 

I 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

g 

9 
JO 
11 

12 

A. Taxe referitoare la Închirierea terenurilor, stabilite in functie de 
destinatia de utilizare a terenurilor 

Destinaţia utilizarii terenului Propunere valoare 
taxa2022 
lei mp/an 

Alimentatie publică 329 
Comerţ 164 
Prestări servicii 90 
Product ie 56 
Desfacere presă 56 
Garaje Persoane Autorizate 24 

fizice Neautorizate 41 
Persoane Autorizate 35 
juridice Neautorizate 69 

Copertine Autorizate 12 
Neautorizate 24 

Balcoane Locuintă 37 
Altă destinatie (activitate ec.) 329 

Spatii pentru depozitare, căi de acces, s.a. 37 
Mijloace publicitare (panouri) 115 
Teren agricol Zona A 12 

ZonaB 8 
ZonaC 4 
ZonaD 4 

Teren curţi construcţii 37 



B. Cuantumul taxelor cu referire la prestari servicii catre populatie 
cese 

percep in anul 2022 in Municipiul Bacau, de cutre Compartiment Exploatare 
Fond Locativ şi gestionare spaţii terenuri si alte bunuri 

Nr 
crt. 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

Denumirea serviciului prestat 

Co ii diverse documente 
Diverse adeverinte 

Scoatere de sub i oteca 

Recalculare rate pentru achitare integrala 
a artament 

Adeverinta cu diferenta rate de achitat 
Reactualizare contract închiriere a artament 

Propunere 
valoare taxa 
2022- lei-

10 

13 
8 

17 
13 

11 
11 
12 

16 
16 

8 
13 
17 
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2 

3 

.a 
ir 

*• 

1 

2 
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ANEXANR.11 
LA HOTĂRÂREA NR. 431 DIN 17.12.2021 

SERVICIUL ADMINISTRARE CLĂDIRI 

Taxe Închiriere Taxa 

Teatrul de Vară "Radu Bcligan" 

lnchiriere pentru Balul Bobocilor - (zi închiriere) 1,600.00 lei 

lnchiriere pentru traininguri/conforinte (în limita a 4 ore) 6,800.00 lei 

lnchiriere pentru spectacole/concerte (zi închiriere) 12,000.00 !ei 

Jnchiriere pentru evenimente caritabile (în limita a 4 ore) 2,200.00 lei 

Pentru contractele încheiate cu acelaşi organizator de spectacole/concerte pe parcursul unui on 

calendaristic, începând cu activitntea nr. 6 inclusiv, tariful de închiriere scade la 7000 

lei/eveniment 

ln eventualitatea în care pentru evenimentele de tip caritabil/trening-uri/conferinţe se depăşeşte 

durata de 4 ore, fiecare oră sau fracţiune de oră suplimentară se vor factura la un tarif de I OOO 

lei/oră 

Pentru închirierea spaţiiJor "Centrul de Afaceri şi Expoziţional"• Taxă orara 

CAEx 

Sala mare de conferinţe 360 locuri (tarif orar) 

a. 1-4 ore inclusiv 380.00 lei 

b. peste4 ore 325.00 lei 

Sala mică de conferinte 11 O locuri (tarif orar) 

a. I • 4 ore inclusiv 275.00 lei 

b. peste 4 ore 220.00 lei 

Sala workshop (31 - 50 locuri) 

a. I - 4 ore inclusiv 12 l.OO lei 

b. peste4 ore 100.00 lei 

Sara workshop (21 - JO locuri) 



a. I - 4 ore inclusiv 88.00 lei 

b. peste 4 ore 66.00 lei 

s Sala workshop (10-20 locuri) 

a. I - 4 ore inclusiv 66.00 lei 

b. peste 4 ore 45.00 lei 

6 Hol (parter/ etaj) 

a. l - 4 ore inclusiv 200.00 lei 

b. peste 4 ore 165.00 lei 

7 Bar (mobilier, spaţiu aferent) - 165. 7mp 

a. 1 - 4 ore inclusiv 220.00 lei 

b. peste 4 ore 190.00 lei 

8 Terasa (473mp) 250.00 lei 

9 Pavilion eKpozitional 

a. Tariflicitatie (pre1 pornire) lei/mp/lună 12.00 lei 

b. Tarifinchiriere pavilion/ zi 4,500.00 lei 

10 Taxa catering (folosirea mobilierului specific, curatenie) / eveniment 220.00 lei 

11 Taxa închiriere parcare /mp/zi 7.00 lei 

BAZINUL DE ÎNOT BACĂU 

Nr.crt Tarife Taxa 

(TVA inclus) 

I Bilet pentru practicarea înotului de agrement (şedinta de 90 minute) 

a. adulti 25.00 

b. elevi şi studenţi 10.00 

2 Bilet intrare penim practicarea înotului de agrement + saună 36.00 

(valabilitatea 90 minute) 

3 Bilet familie (2 adulti + 2 copii - simultan) sesiune de maKim 90 55.00 

minute 

4 Acces inot - in afara programului sportivilor 

a. adulti - I O sedintc a maxim 90 minute/ sedinta 180.00 



b. elevi şi studenţi - I O şedinţe a maxim 90 min/sedinţa 75.00 

5 Abonament înot + sauna 260.00 

I O sedinte a maxim 90 minute/ sedinta. inclusiv sauna 

6 Abonament pentru initiere înot cu instructorii primăriei/antrenori ai 115.00 

cluburilor sportive din Bacău - ciclu de 10 sedinte a 60 minute/sedinta 

- valabilitate abonament - 45 zile 

7 Abonament iniţiere înot cu instructor personal (instructorii primăriei), 260.00 

ciclu de I O sedinte a 60 minute sedinta - abonament valabil pentru 45 

zile 

8 Abonament pentru sportivii legitimaţi la cluburile sportive din Bacău 165.00 

afiliate FRNPM şi sportivi ai loturilor FRNPM - 22 intrări valabile 45 

zile, a câte 120 minute intrarea 

( 9 Taxa culoar al bazinului de inot timp de 60 minute, pentru: 

activitati de antrenament, pregatire, recuperare sportivă şi alte I 05.00 

activitati specifice pentru institutii de învăţământ, organizatii si alte 

organisme de drept public sau privat (grup de maxim 12 persoane), 

altele decât cele de la pct. 8 

10 Taxa bazin de sarituri timp de 60 minute, pentru: 

activitati de antrenament, pregatire, recuperare sportivă şi alte 105.00 

activitati specifice pentru institutii de învăţământ, organizatii si alte 

organisme de drept public sau privat (grup de maxim 12 persoane), 

altele decât cele de la pct. 8 

11 Taxa închiriere întreg bazinul pentru competitii şi/sau evenimente 9500.00 

sportive (zi închiriere) 

12 Taxa bazin evenimente social-culturale, s.a (60min) 2400.00 

13 Taxa închiriere bazin sărituri timp de 60 minute pentru evenimente, 450.00 

altele decât cele sportive 

14 Taxa spatiu destinat depozitării de aparate si echipamente sportive 40.00 

(mp/luna) 

15 Taxa spatii pentru birouri antrenori/cluburi (mp/luna) 10.00 

16 Taxa spatii pentru antrenamente/activitati si recuperare sportiva 10.00 

(mp/luna) 

17 Taxa închiriere spatiu pe perioada desfasurarii competitiilor oficiale 21.00 

găzduite de Bazinul de lnot (lei/mp/zi) 



18 Garnntie - brlitară magneticli/cnrtela magnetica de acces/cheie vestiar - 30.00 

nu se percepe TV A 

• Pentru persoanele cu dizabilităli inclusiv pentru insotitorul acestuia. se acorda gratuitnte in bnzn 

documentelor doveditoare. 

•• Pentru sportivii lcgitimati FRNPM la cluburile din municipiul Bac!iu, se acordă gratuitate la 

abonamentul de acces pentru acei sportivi care s-au clasat pe locurile I - 50 la Campionatele nationale 

destăşurate în ultimele 24 de luni. 

••• Liceul cu Program sportiv Baciiu in timpul orelor cuniculare obligatorii de înot. beneficiază de 

•••• 
acces si folosintli gratuită a bazinului de înot 

Pentru fralii legitimati la cluburile sponive din Municipiul Bacău, începând cu al doilea frate 

plătitor se acordă discount de 50% la achizi1ia abonamentului. 
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ANEXA NR.12 
LA HOTĂRÂREA NR. 431 DIN 17.12.2021 

POLIŢIA LOCALĂ BACĂU 
PERMlSE DE LIBERĂ TRECERE 

Tnxii propusă an 2022, Interval orar 
conform HCL nr. 305/2018 Valoare Observaţii 

7.00-9.00 

9,00-16.00 

16.00-18.00 

18.00-22.00 

22.00-7.00 

Abonament 
luno.r (30 zile) 

Abonament 
anual (365 zile) 

Notli: Tarifele conţin TV A 

În acest interval orar 
circulaţia vehiculelor este - -

interzisă 

4 lei/to/zi - -
În acest Interval orar 

circulafia vehiculelor este - . 
interzisă 

4 Ici/to/zi - - f 
2,3 Jci/to/zl - -

Se vor respecta intervalele orare 
68 lei/to şi tonajul confonn Cap. V din 

HCL nr. 305/2018 

610 lei/to 
Se vor respecta. intervalele orare I 
şi tonajul conform Cap. V din I 

HCL nr. 305/2018 
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ANEXANR.13 
LA HOTĂRÂREA NR. 431 DIN 17.12.2021 

SERVICIUL TINERET ŞI INFORMARE CETĂŢENI 

TAXA PROPUSA 
NR. TAXA 20.22 
CRT 

1. Pentru afişarea la sediul Primăriei Municipiului Bacău a 5,00 LEI/ ZI 
documentelor cerute sau pennise de legislaţia în vigoare, la 
solicitarea persoanelor fizice/societăţi lor comerciale/ 
agenţilor economici, cu excepţia instituţiilor publice (lei /zi 
/anunt) 
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ANEXANR.14 
LA HOTĂRÂREA NR. 431 DIN 17.12.2021 

DIRECŢIA URBANISM 

Nr. Termen Termen 
crt. Tip document emis cuantum taxa 

eliberare conform 
leali 

Autorizaţie de 
10/o din valoarea Investiţiei dar nu mal 7 zile 1 Construire/ Desfllnţar 30 zile 

e în regim de urgenţă * puţin de 1000fel lucrătoare 

Certificat de 400 lei - emis in format electronic 
2 Urbanism in regim de 3 zlle 15 zile 

urgenţă* soo lei - emis în format letrlc lucrătoare lucrătoare 

Certificat de Atestare 100 lei - emis in format electronic 
3 zlfe 3 a Edlflcirli/RadlerlJ 

150 lei - emis în format fetrlc lucr~toare 30 zile 
Construcţiei ** 
Inştllnţarea privind 100 lei - emis în format electronic 

3 zile 4 Valoarea finală a 
150 lei - emis în format fetrlc lucrătoare 

30 zlle 
lucrărilor •* 

5 
Aviz de Oportunitate 

100 lei s zlle 
30 zile 

*** lucrătoare 

6 CTATU / CEU *** 50 fel 5 zlle 
30 zile 

lucrătoare 

Informare şi 
7 Consultarea Popufaţlet 300 lei - -

la PUD 
Informare şi 

8 Consultarea Populaţlel 500 lei - -
la PUZ 

9 Acord Unic 50 lei - -
* Taxa se încasează .C!.!fil!al după verificarea şi completarea documentaţiei, Iar termenul de 
ellberare a documentului în regim de urgenţă este de 7 zile lucrătoare de la înregistrarea 
documentaţiei complete. 
** Taxa se încasează .numa! după verificarea şi cornpfetarea documentaţiei, Iar termenul de 
eliberare a documentului in reglm de ..urgenţă 8.?te de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea 
documentaţiei complete. 
••• Termenul de emJlr-fl'l'l-,i-..~.aocl,lmel"ltolul-aun;i~~dt(l următoarea zi lucrătoare după data 
şedinţei Comisiei/ bc%qtj8~ v v 
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