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HOTĂRÂREA NR. 468 DIN 23.12.2021 
privind extinderea modalităţilor de plată a impozitelor şi taxelor locale la nivelul 

Municipiului Bacău 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.12.2021 
potrivit art.133 alin. (I) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
A vând în vedere: 

-Referatul nr. 186311/10.12.2021 al Direcţiei Economice- Impozite şi Taxe Locale prin care se 
propune extinderea modalităţii de plată a impozitelor şi taxelor locale şi prin intermediul unor 
agenţi economici autorizaţi, inclusiv bănci comerciale; 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 186697 din 13.12.2021; 
-Raportul Direcţiei Juridice, înregistrat cu nr. 186698/1 din 13.12.2021; 
-Raportul Impozite şi Taxe Locale, înregistrat cu nr. 186318 din 10.12.2021 
-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmit în 
vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2128/22.12.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5; 
-Prevederile titlului IX, cu privire la impozitele şi taxele locale din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal; 
-Prevederilor art.163 din Legea nr.207/2015 privin Codul de procedură fiscală ; 
-Prevederile art. 140 alin. (I) şi (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), Iit.a), ale art. 197 
(I) şi ale art. 243 alin. (I) lit.a) şi b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 

ART. 1. Se aprobă extinderea modalităţilor de plată a impozitelor şi taxelor locale Ia nivelul 
Municipiului Bacău şi prin intermediul unor agenţi economici autorizaţi, inclusiv bănc: 

comerciale . 
ART. 2. Încasarea impozitelor şi taxelor locale se va putea efectua prin partenerii care 
îndeplinesc toate cerinţele legale pentru acest tip de operaţiuni în baza unor 
contracte/protocoale încheiate cu aceştia pentru: 

1. Plăţi în numerar la ghişeul/postul de lucru al partenerului autorizat 
2. Plăţi prin intermediul Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) - Ghişeul.ro 



3. Prin sisteme bancare sub formă de robot, ATM, self-pay, etc 
4. Prin intermediul aplicaţiilor on-line banking ale băncilor comerciale 
5. Prin intermediul altor aplicaţii pentru platforme web şi/sau mobile ale 

municipiului Bacău 
6. Prin intermediul altor aplicaţii pentru platforme web şi/sau mobile ale 

partenerilor autorizaţi conform legii şi care respectă toate standardele cerute de 
legislaţia în vigoare pentru asemenea operaţiuni 

7. In cazul parcărilor publice prin sisteme stradale de încasare, indiferent de 
modul de plată (numerar, card, tichete preplătite), şi/sau aplicaţii informatice, operatori 
de telefonie mobilă, inclusiv tip SMS 

8. Alte taxe fără debit prin intermediul SMS-urilor (contravaloarea cărţii de 
identitate , etc) 

ART. 3. Costurile asimilate (comisioane) plăţilor efectuate de persoane fizice/juridice 
vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Bacău cu excepţia încasărilor prin 
SMS. 

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Direcţia Economică- Impozite şi Taxe Locale. 

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcţiei 

Economice- Impozite şi Taxe Locale. 

ART. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 
comunică în termen legal Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea 
legalităţii. 
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