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HOTĂRÂREA NR. 599 DIN 27.12.2022 
privind aprobarea pentru anul 2023 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 ordinară la data de 27.12.2022 potrivit 
art. 133 alin. 1 din Ordonanţa de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
Având în vedere: 

-Nota Internă nr. 169005/11.08.2022 prin care se solicită transmiterea taxelor locale care constituie 
surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 , pentru 
anul 2023; 
-Referatul nr.200347/16.11.2022 din partea Direcţiei Economice - Impozite şi Taxe Locale, cu 
propunere de aprobare pentru anul 2023 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului 
local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/2015 - privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-Referatul nr. 190855/18.10.2022 al Direcţiei Patrimoniu - Administrare Baze Sportive şi de 
Agrement, Parcuri - Serviciul Administrare Pieţe, cu propunerile de taxe pentru anul 2023; 
-Referatul nr.175410/02.09.2022 al Direcţiei Patrimoniu-Administrare Baze Sportive-Serviciul 
Administrare Spaţii de Agrement şi Grădini Publice, Baze Sportive cu propunerile de taxe pentru 
anul 2023; 
-Referatul nr. 55852/ 31.08.2022 al Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului 
Bacău, cu propunerile de taxe pentru anul 2023; 
-Referatul Direcţiei Economice - Impozite şi Taxe Locale nr. l 97282/08.11.2022„ cu propunerile de 
taxe pentru anul 2023; 
-Adresa Teatrului Municipal Bacovia nr. 785/2022 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 
190626/18.10.2022, cu propunerile de taxe pentru anul 2023; 
-Referatul Direcţiei Patrimoniu - Compartiment Drumuri, Reţele şi Avize nr. 169005/31.08.2022, cu 
propunerile de taxe pentru anul 2023; 
-Referatul Serviciului Administraţie Publica Locala nr. 169005/09.09.2022, cu propunerile de taxe 
pentru anul 2023; 
-Referatul Direcţiei Juridice - Biroul Autorizare Activitate Comercială şi Transport nr. 
169005/17.10.2022, cu propunerile de taxe pentru anul 2023; 
-Referatul nr. 195321/01.11.2022 al Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Evidenţă Patrimoniu -
Compartimentul Evidenţă şi Inventar Domeniul Public şi Privat, cu propunerile de taxe pentru anul 
2023; 
-Referatul nr. 194924/01.11.2022 al Compartimentului Exploatare Fond Locativ şi Gestionare 
spaţii/terenuri şi alte bunuri, cu propunerile de taxe pentru anul 2023; 
-Referatele nr. 190672/18.10.2022 ale Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, cu propunerile de taxe 
pentru anul 2023; 
-Referatul Serviciului Tineret şi Informare Cetăţeni nr. 169005/07.09.2022 cu propunerile de taxe 
pentru anul 2023; 
-Referatul Direcţiei Patrimoniu - Administrare Baze Sportive şi de Agrement , Parcuri - Serviciul 
Administrare Clădiri nr. 194437/28.10.2022, cu propunerile de taxe pentru anul 2023 ~ 
-Referatul Direcţiei Urbanism nr.169005/17.10.2022, cu propunerile de taxe pentru anul 2023; 
-Referatul Direcţiei Economice -Serviciul Financiar Contabil, nr.204204/28.11.2022, cu propunerea 
de taxe pentru anul 2023; 
-Nota de fundamentare nr. 200352/16.11.2022 şi Studiul de impact nr. 200349/16.11.2022; 



-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 204352 din 28.11.2022; 
-Raportul Direcţiei Juridice , înregistrat cu nr. 210997/1 din 19.12.2022; 
-Raport Direcţiei Economice- Impozite şi Taxe Locale, înregistrat cu nr. 210997/2 din l 9.12.2022 ; 
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în 
vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 639/22.12.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 
620/22.12.2022 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 445/22.12.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3, 
nr. 524/22.12.2022 al Comisiei de specialitate nr. 4 şi nr. 775/22.12.2022 al Comisiei de specialitate 
nr. 5; 
-Prevederile art. 7 alin. (2) şi alin. 1 O din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publică, republicată, modificată şi completată ; 
-Prevederile art. 140 alin. ( l) şi (3), ale art. 154 alin. (l ), ale art. 196 alin. (1 ), lit. a), ale art. 197 (1) şi 
ale art. 243 alin. (1), lit.a) şi b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ 
modificată şi completată; 
-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată, Anexa nr. 
1, Capitolul II, lit. A, punctul 7; 
-Amendamente formulate de către: domnul Primar Lucian -Daniel Stanciu-Viziteu, domnul 
Viceprimar Liviu-Alexandru Miroşeanu, domnul Viceprimar Cristian Ghingheş, domnul consilier 
Adrian Mocanu, domnul consilier Dorin Chirilescu, amendamente care au fost adoptate. 

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 Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - Se aprobă, pentru anul 2023, 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- Biroul 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 , părţi integrante 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; 
(15) Direcţia Economică, conform Anexei nr. I 5, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. - Se aprobă indexarea taxelor anuale de concesionare şi închiriere teren, proprietatea 
Municipiului Bacău, aferente contractelor încheiate cu persoanele fizice şi juridice, cu 5, 1 %. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2023. 

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 m 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. 

N.O.P.,C.S./N.M./EX. l/DS.I-A-1 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 

NICOLAE - OVIDIU POP VI 
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ANEXA NR.I 
L\ !ICI. '1/H, 599 l>IN 27.12.2022 

A. Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, cu ocazia desfacerii produselor ce fac 
obiectul comerţului în pieţele, bazarul şi târgul auto din municipiului Bacău pentru anul 2023 : 

PIAŢA CENTRALĂ, Pl4ŢA 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 blană şi articole din blană 
activităţi ocazionale pentru Crăciun, Anul Nou, l şi 8 Martie ect. 
ciuperci şi fructe din flora spontană 

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

d. Comercializarea miel or 
e. Comercializarea brazilor 
f. Expunere marfă spre vânzare, în faţa spatiului utilizat: 
g. Pe11tru vâm:are flori pe Terasa de flori a Pieţei Centrale, 
în locurile neocupate prin licita/ie din sectoarele JAJ şi JA2 

BAZAR 
a. Comercializarea produselor industriale (uşi, canapele, ferestre, 

covoare, cauciucuri, biciclete) şi diverse obiecte folosite 
b. Expunere marfă spre vânzare, în faţa spatilllui utilizat 

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

TÂRG AUTO- OBOR ŞERBĂNEŞTI 

a. Taxă acces auto/moto vehicule pentru comercializare: 
b. Taxă rezervare loc parcare (inclusiv taxa de staţionare /lună calendaristică) 
c. Taxă acces auto gabarit <1,5 tone 
d. Taxă acces auto gabarit> 1,5 tone 
e. Comercializare obiecte folosite: 

Închiriere cântar electronic: 
ALTE TAXE 

15,80 lei/mp/zi 

15,80 lei/mp/zi 

22, 1 O lei/mp/zi 
10,50 lei/budzi 
262,80 lei/I O mp/zi 
3,20 Jei/mph:i 

30 leilmp/zi 

3,20 lci/mp/zi 
3,20 lellmp/zi 

69,40 lei/zi 
3,20 lei/mp/zi 
15,80 lei/săptămână 

15,80 lei/zi 
105,10 lei/loc/lună 
4 7 ,30 lei/zi 
63,10 lei /zi 
3,20 lei/mp/zi 

5,30 lei/zi 



B. Taxe de închiriere ce se percep în anul 2023 pentru spaţiile, amplasamentele şi terenurile de 
aparţin Direcţiei Pieţelor, care se vor ocupa prin licitaţie publică deschisă: 

l. Taxa spa!iî ( Al- A6): sector produse industriale, sector mixt (produse alimentare şi industriale), produse 
agroalimentare, flori - Piaţa Centrală Terasa superioară - 35,7 leî/mp/lună 

2. Taxa spaţii ( Bl-89, Cl-C5): produse alimentare, produse lactate, peşte, produse din carne, produse de 
panificat ie - Piaţa Centrală - hală 35, 7 lei/mp/lună 

3. Taxă spaţii cu destinatie depozit pentru produse agroalimentare Piaţa de Gros 
Depozit de 35 mp 15,8 lei/mp/lună 
Depozit de 70 m 14, 7 lci/mp/lună 
Depozit de 107 mp 13,7 lei/mp/lună 

4. Taxă amplasament flori şi ornamente florale - Piaţa Centrală Terasa superioară 97,7 lei/mp/lună 

5. Taxă amplasament produse industriale, alimentare preambalate, produse de farmacie Veterinară 
Piaţa Centrală Terasa superioară 84,l lei/mp/Jună 

6. Taxă amplasament Fast food Piaţa Centrală platforma acoperită 120,9 lei/mp/lună 

51,5 lei/mp/lună 7. Taxă amplasament Alimentatie publică Pia!a Centrală platforma acoperită 

8 .Taxă amplasament dozator lapte - hala Piaţa Centrală 24,2 lei/mp/Jună 
• hala Piaţa Sud 17,9 lei/mp/lună 

9. Taxă teren pentru activităţi de intermedieri vânzări auto, activităţi de xerox, 
contracte vânzare cumpărare aulo şi emitere poli!e RCA. - Obor- 22,l lei/mp/lună 

10. Taxă teren pentru comercializare produse industriale 

1 I. Taxă teren amplasare Automat cafea - 3 lei/rnp/zi 

12 .Taxă teren alimentaţie publică 

Obor • 22,1 Jei/mp/lună 
Bazar Milcov - 42,0 lei/mp/lună 

- Obor - 21,l lei/mp/lună 
- Bazar Milcov - 42,0 tei/mp/lună 
- Piaţa de Gros - 32,6 lei/mp/lună 

13. Taxă închirere masă, cu suprafaţă de 2 mp,din sectoarele 1 Al şi I A2 (locurile I -18) 
de pe Terasa Superioară a Pieţei Centrale pentru comercializare flori - Piaţa Centrală - 14,7 lei/mp/zi 

CO.NTRASEMXEAZ,\ l'DffRlf LEGALITATE 
SECRETARUL GEi\ER,\L ,\I. :\HI.NIC. BACJ\U 

NICOL\E-OVIDIU POPOHCI 



ROMÂNIA 
JUDE'/'UL BACĂU ~ 
CONS LllJL LOCAlrBACALJ Ane'l:a 11 1·. 2 la HCL nr. 599 d in 27.12.2022 

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

Pentru obiectivul: Baza soortiva M Lucretiu Avram" 

TAXĂ 
TAXĂ2022 APROll,\T,\ 

Nr. DENUMIRE aprobutn prin PENl'Rll 

crt HCL ANUi.. 

431/17.12.2021 HSCAL 
2023 

1 
Taxă acces teren fotbal (teren iarbă) pentru 

I l 81ei/orn 124,02 Ici/oră desfosurnrea de nctivităti sportive 
Tw ncccs cantonament (vestiare, grupuri 

73,57 lei 
2 snnitar~, duşuri) aferent unei închirieri o 70 Ici 

terenului de fotbal 

Pentru obiectivul: Comolex S,iortiv "Constantin An2helache" 

TAXĂ2022 TAXĂ 

Nr. aprobata prin /\PROBAT,\ 

crt 
DENUMIRE HCL PENTRU 

431/17.12.2021 
ANUL FlSCAl. 

2023 

Taxă acces teren fotbal (teren 
I iarbă) pentru desfasurarea de 139 lci/ora 146,08 lei/orii 

activităţi sportive 

Taxă acces cantonament (vestinre, 

2 
grupuri sanitare, duşuri) aferent 92 lei 

96,69 lti 
unei închirieri u terenului de 
fotbal 

Taxă acces bazn sportivu -

3 
terenuri fotbal şi cnntonament 566/zi/grup 594,87 ltil11<no••• 
(donnitoare, vestinre, grupuri 
sanitare, sală mese) 

4 Taxa închiriere teren artificial 118 Ici/ora 124,02 lei/oră 
-· 

s Taxa închiriere teren artificial cu 172 lei/om 180,77 lei/oră nocturnii 

6 Taxa închiriere sală sport 80 lei/ora 84.08 lei/or~ 
-· 

Nota: Pentru poziţiile nr.1 şi 4 de la cele doua tabele de mai sus, aferente obiectivelor Baza 
sportiva" Lucretiu Avram" şi Complex Sportiv „Constantin Anghelache", se acorda reducere 

de 75% pentru accesul echipelor de juniori (suo 14 ani) ale cluburilor sportive, 

'/ 



Pentru obiectivul: "STRANO LETEA" 
TAXĂ2022 TAXĂ 

-·--
Nr. 

TAXAJNTRARE 
nprob11tn prin APROBATĂ 

crt HCL PENTRU ANlll. 

431/17.12.2021 FISCAL 2023 

I Copii 0-6 GRATUIT GRATUIT - . ·- - . 

2 Copii peste 6 - 18 6 6,31 ·_1ei 

3 Adulti 7 7,36 ,Jei 

4 Inchiriere sezlong 12 12,61 Ici 

Pentru obiectivul: INSULA MlCA inclusiv AMFITEATRU 

Nr. Crt TAXĂ 
TAXĂAPROBATĂPENTRU ANUL 

nSCAL2023 

l Taxa acces evenimente 
7.000 lei/zi organizate de entităţi private 

Taxa acces evenimente ale > 300 lei/pentru doun ore cu utilitati incluse 

2 institu1iilor publice scolare, - consum electric maximum Skw/ora; 
I> 700 lei/pentru şase orc cu utilitati incluse socio-culturale - consum electric maximum 5kw/ora; 

Pentru obiectivul: "INSULA DE AGREMENT BACAU" 

Nr. Crt TAXĂ 
TAXĂAPROBAT..\ PENTRU ANUL 

FISCAL2023 

Taxa acces Insula de Agrement 
1. pentru oficializare cununie 300 lei/căsătorie 

civila 
Taxă pemru comert umbular1t şi 

2. a.lim~ntatic publică, alic!c decât 20 lei mp/zi 
cele prt!vilzut.l! lu punctul 4 şi 
punctui 5 
Taxă închiriere ponton de pe 
Insula de Agrement pentru 

3. evenimente muzicale, 20 lei mp/zi 
festivaluri, târguri de 
prezentare şi degustări. .. etc 
Taxă acces evenimente 
organizate de entităţi private, 
instituţii publice, şcolare. socio-

4 
culturale, etc. 
ZONA A 7.000 lei ,__ ________ .. 
ZONAB 5.000 lei ----- -- -··----·-
ZONAC 4.000 lei -----· --- --·---
ZONAD 3.000 Ici --- --·----·-·----·------ -- -·-

ll 



-
5. 

·-Taxa ncces evenimente organizate de entităţi 

private, institutii publice, şcolare, socio-
culturale. etc. 

ZONA I 

ZONA2 

ZONA3 

ZONA4 

7.000lei/zi 

(7.000+5.000)=12.000!ei/zi 

(12.000+4.000)=16.000lei/zi 

( 16.000+ 3.000)=19.000lei/zi 

~ 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. ĂU 

NICOLAE-OVIDIU POPOV IC 
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RO.M,\NIA 
JUDEŢUL BAC\U 
CONSILIUL LOCAL BAC..\U Anexa nr. 3 la HCL nr. 599 din 27.12.2022 

I)JRECTIA PUBLICA DE EVIDENTA 
A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BAC..\U 

Nr. Denumire Bau legala 
Crt. tax:. 

r axă furnizări 
date din 

Registnd OUGnr. 
Naţional de 97/2005 

1. Evidenţă a 
Persoanelor 

2. Contravaloarea 
cărţii de HG 295 din 

identitate 2021 

Contravaloarea 
cărţii de HG295 

3. identitate din 2021 
provizorie 

Desfacerea Legea273 
căsătoriei pe din2006 

4. cale privind 
administrativă finantele 

publice 
locale 

(."()'.'-TJU~E1\li\'EAZA J>t,:;-;·rnu u:G,\ UT..\ . 
SECHl-:T,\Rlil. (;~::'\'EIUI ... \L ~W:,..'IC. n 

~!COL\ E-OVll>II' POP V 

Fu11damentarea Situafia Cuantu-
cuantumului taxei veniturilor mul taxei 

previzionste/ aprobate 
incasate pentru 

anul202J 
Costul materialelor, 

echipamentelor. energiei 
consumate, timpului de 20.000RON 25,22 RON/ 

lucru persoana 
pentru fumizarea datelor 

Costul 
materialelor,cchipa• 
mentelor, energiei 175.000RON 7RON 

consumate, timpului de 
lucru 

pentru producerea cărţii 
de identitate 

Costul 
material efor ,echipa-
mencelor, energici t.300 RON 1 RON 

consumate, timpului de 
lucru 

pentru producerea cârtii 
de identitate provizorie 

Costul 
materialelor,echipa• 
mentelor, energiei 

consumate, timpului de 24.000RON 593,82 RON 
lucru 

pentru efectuarea 
procedurii 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL BACJ\U 

Anexu nr. 4 Ja HCL nr. 599 din 27.12.2022 

DIRECŢIA ECONOMICĂ - IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 
Anul 2023 

- Taxă specială pentru eliberarea de copii din arhiva fiscală-10,5llei/pagină 
~ Taxă specială pentru fumizare de informaţii şi istoric de rol-to,5Ilei/rol. 

Sunt scutite de la plata acestor taxe, autorităţile administraţiei publice 
centrale sau locale, instituţii publice sau alte entităîi juridice scutite confonn legii. sau cu 

qre există încheiate protocoale privind schimbul de informaţii în baza art.ll, alin. (3) şi 
(t.rlin (6) din Legea 20712015 privind Codul de procedură fiscală. 

- Taxă eliberare certificat de atestare fiscală în fonnat electronic persoane 
fizice/juridice (doar prin intermediul platformei de servicii elecronice 
https://portal.municipiuibacau.ro)- O lei/ certificat 

- Taxă eliberare certificat de atestare fiscală în format fizic persoane fizice/juridice -
21 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 
fonnat electronic cu respectarea prevederilor Ordinului MDRAP 
nr.3 097 /24.11.2022 . 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
GHl i -Ţ.-\ 

CONTRASEMNEAZ.1\ PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUi, GENERAL AL MlJNIC. ACAU 

NJCOLAE-OVIDIU POP · 'IC 
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TARIFE PRACTlCATE DE TEATRUL MUNICIPAL BACOVIA 
PE;\/TIW ,\\li L 2023 

• SALA TEATRULUI MUNICIPAL BACOVIA-630 Ron/(lră, dar 1111 mai pu(in de 2 ore 
• SALA PETRU VALTER şi CAFE DE THEATRE - 3 J 5 Ron/or~, dat nu mai pllţin de 2 ore 
• ONG-ur-ile cure desfiişoară activităţi culturale (spectacole de teatru şi alte activităţi 

asentănătoare) plătesc 135 Ron!oră 

TARIFE PENTRU BILETUL DF: SPECfACOL: 

-insoţitoti preşcolari - 16 lei 
-adulţi sală dram/! - 37 lei 
-pret loje dramă - 42 lei 
-pret loje animaţie • 20 lei 
-pensionari - l 6 Ici 
-adulţi sală Petru Valter • 26 lei 
- PREMlERA $1 AVANPREMIERĂ (PRET \JNIC): 

• DRAMA • 40 lei sală/50 lei lojă 
"'ANIMAŢIE - 20 lei sală/30 lei lojă 

-abonament 5 spectacole adulţi - 150 lei 
-abonament 3 ~pectacole adufti - 90 lei 

•Copilui cu handicap, precum şi persoana care îl în::;oţeşte beneficia7.ă de gratuitate, 
0 Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoana care ii însoţeşte beneficiază de gratuitate. 
* ♦• Adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete în aceleaşi condiţii ca pentru elevi, studentL 
•u•Pentru spectacolele din festivaluri şi alte evenimente organizate de Teatrul Municipal Bacovia 
valoarea biletelor se stabileşte distinct de către departamentul de specialitate al instituţiei. 
•0*"'Toţi preşcolarii, elevii şi studenţii beneficiază de reducere cu 75% a tarifelol' pentru bilerele de 
spectacol, confonn Legii educaţiei, art.84 alin.(4). 
**•H*Pretut materialelor promoţionale pr<!duse de către teatru se stabileşte distinct de către 
departamentul de specialitate al insritu(îei. 

COi\TIUSt:t-.1:\L\Z,\ PE:\TRIJ LEGALIT · n: 
SECRET:\RlJL GE'iERAI. Al. :\HJ:\'IC .AU 

NICOL\E-0\'lt)ll' roro . ·1 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL BACĂU 

Anexn nr. 6 la 
HCL NR. 599 DIN 27.12.2022 

Dirccfin Patrimoniu -Întreţinere Patrimoniu
Compartiment Drumuri, ReteJe şi Avize 

Tuxa aprobati'i 2023 

Tnxe locale care constituie surse de venit ale bugetului Jocul, Taxaaprnbatăprin indexare 
altele decîlt cele reglementate prin Legea nr. 227/2015 2023 

I, Taxa utilizare temporara n stnlpilor de iluminat public cn suport 
pentru relele de tclecomunicatii, conf. HCL 3S6/ 2Ol 1 10,30 lei/ circuit/ st/ luna 

li. Taxa pentru eliberarea avizului de executie la lucrarî subterane 
42,00 pc domeniul public si privat al municipiului Bacau executate la lei 

retelele edilitare, conf. HCL nr. 141/2021 

III. Taxa drept de servitude. conform HCL nr.214/2O14, HCL nr.376/2O17: 

- pt. monotub subteran cuprins intre 0 20 mm - 0 40 mm montat 
1,40 lei/ ml/ an/ monotub pe cheltuiala proprie a furnizorului 

- pt. monotub subteran cuprins intre 0 41mm - 0 63 mm montat 
1,80 lei/ ml/ ani rnonotub pe cheltuiala proprie a furnizorului 

- pt. monotub subteran cuprins intre 0 64 mm• 0 125 rnrn 
3,00 lei/ ml/ an/ monotub montat pe cheltuiala proprie a furnizorului 

- pt. monotub cu max 0 40 mm montot în canalizaţia Primăriei 
3,20 lei/ ml/ an/ monotub Bacau 

- pt. cămin montat pe cheltuiala proprie a furnizorului sau a 4,40 lei/ ml/ an/ cămin 
Primăriei Bacau 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
SECRET ARUL GENERAL AL .MllNJC. BACĂU 

NICOLAE-OVrnllJ POPOVICI 

l ,-



ROMÂNIA ANEXA NR.7 LA HCL NR.599 DIN 27.12.2022 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL BACĂU 

NR. 
CRT. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

TAXA VALOARE 
APROBATĂ 

PENTRU ANUL 
2023 

Pentru eliberarea de copii confonn cu originalul sau 7,35 
copii simple după documentele aflate în cadrul 
serviciului sau în arhiva instituţiei (lei/pag) 

- -
Pentru transmiterea în fonnat electronic de copii o 
simple după documentele aflate în cadrul serviciului 
sau în arhiva instituţiei ( documente care există în 
fonnat electronic) 
Pentru eliberarea de adeverinte referitoare la partida o 
deschisă în Registrul Agricol pentru Direcţia 
Economică- Impozite şi Taxe Locale ( lei/ adeverintă) 
Pentru eliberarea de adeverinţe referitoare la partida 
deschisă în Registrul Agricol, a]tele decât cele de la 
punctul 3 ( lei/ adeverintă) 7,35 

a) ln format letric 
b) în format electronic o 

Pentru consultarea documentelor din arhiva instituţiei, 13,66 
altele decât cele de stare civilă (lei/consultare) 
Pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile 0,42 
aflate în arhiva instituţiei, solicitate în baza Legii 
nr.54412001 (lei/pa~.) 
Pentru eliberarea de copii simple, solicitate în baza o 
baza Legii nr. 544/ 200 I (lei/pag), transmise prin e-
mail (lei/pag) 
Pentru eliberarea de copii după listele electorale, pe 121,91 
suport electronic (lei/CD) 
Pentru înregistrarea contractelor de arendă 15 lei/contract 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NICOLAE-OVIDIU POPOVICl 



ROMÂNIA 
nJDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL BACĂU ANEXA NR. 8 

LA HCL NR. 599 DfN 27.12.2022 

BIROU AUTORIZARE ACTIVITATE COMERCIALĂ ŞI TRANSPORT 

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

Nr. Denumire taxă Valoare aprobata 
Crt. 2023 
1 Taxă teren pentru comercializare carte, presă 68,3 I lei/mp/luna 

2 Taxă teren pentru activitati ocazionale (martisoare, 25,77 lei/mp/zi 

flori, felicitari si altele similare) - cu excepţia 
unităţilor de învăţământ şi ONG-urilor 

3 Taxă teren pentru desfăşurarea de activităţi 5,25 lei/mp/zi 

artistice ocazionale( circ, concerte, festivaluri ( cu 
exceptia Insulei de Agrement) 

4 Taxa teren parc de distractii 3 lei/mp/luna 

5 Ta-xă teren pentru comerţ ambulant şi alimentaţie 15,76 lei/mp/zi 

publică în cadrul activităţilor ocazionale pana la 3 
zile (festivaluri ş.a.) (cu exceptia Insulei de 
Agrement)-fara zona de servire clienti 

5.1 Taxă teren pentru come11 ambulant şi alimentaţie 5 leî/mp/zi 

publică în cadrul activităţilor ocazionale peste 3 
zile (festivaluri ş.a.) (cu exceptia Insulei de 
Agrement)-fara zona de servire clienti 

6 Taxa teren in cadrul activitatilor ocazionale 1 leu/mp/zi 

(festivaluri,sa) (cu exceptia Insulei de agrement)-
zona servire clienti 

7 Taxă caravană publicitară fără sonorizare 120,86 lei/zi/vehicul 

8 Taxa amplasare mijloace publicitare mobile de 162,90 lei/lună 

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

9 Taxa postere/afise publicitare de mici dimensiuni 10,5 I lei/poster,afiş 

(max. l m.p.) pentru circ, concerte, festivaluri, etc. 



Taxă teren pentru come11 sezonier 
- legume fructe in fata magazinului propriu 

110,35 lei/mp/luna 
10 - aparate îngheţată, vitrine frigorifice, dozatoare de 

cafea şi alte aparate autorizate de alimentaţie 
publică, vehicule nemotorizate,etc 

11 Taxă distribuire material promoţional volant 12,61 lei/pers/zi 

12 Taxă pentru . - . amenaJan de activităţi sezoniere 17,86 lei/mp/lllnă 

(terase) 
13 Taxă ocupare teren extrasezon (terase) 6,30 lei/mp/lună 

14 Taxă teren prestări servicii(service 17186 lei/mp/lună 

auto, v ulcanizare,spalatorii auto, etc.) 
15 Taxă teren amplasare pavilion (prezentare 6,30 leî/mp/lună 

produse, promovare activitati,etc.) 
16 Taxa ocupare teren constructii provizorii sezon 140 lei/mp/luna 

17 Taxă ocupare teren constructii prov1zoru în 18,91 !ei/mp/luna 
extrasezon 

18 Taxă ocupare teren organizare de şantier în baza 29,47 lei/mp/lună 

autorizaţiei de construire, cererii, schiţei PF 
19 Taxă de ocupare a terenului cu amenajări 11 156 lei/locatie/zi 

provizorii cu dimensiune maximă de 5 mp, 
amplasate învederea strângerii de semnături ŞI 

orice alte activităţi de propagandă electorală, pe 
perioada campaniilor electorale 

2. Alte taxe 
I. Taxă eliberare autorizaţie de funcţionare şi profil 210,20 lei - depllnere fizic 

activitate- valabilitate maxim un an-(lei) 105,10 lei -depunere 
documente online 

2. Taxă eliberare autorizatie de amplasare şi profil 210,20 lei-depunere fizic 

de activitate-valabilitate maxim un an-(lei): 105,10 lei-depunere 
documente online 

3. Taxă eliberare acord de publicitate-valabilitate 210,20 lei-depunere fizic 

maxim un an (lei) l 05 , I Olei-depunere 
documente online 

4. Taxă eliberare duplicat/completare/modificare 105, 10 lei-depunere fizic 

autorizaţie de funcţionare şi profil de activitate, 52,55 lei-depunere 

autorizatie de amplasare si profil de activitate, documente online 

acord de publicitate, autorizaţie transport taxi, 
copie conformă autorizaţie transport taxi 
(lei/bucata): 



5. 

6. 

7. 

8 

9 

10 

11. 

12. 

13. 

14. 

15 
16 

Taxă eJiberare autorizaţie de transport (lei): 420,40 lei-depunere fizic 
325 ,81 lei-depunere 
documente online 

Taxă eliberare copie conformă autorizaţie de I 31,37 lei-depunere fizic 

transport valabila 5 ani (lei) · 110,35 lei-depunere 
documente online 

Taxă verificare anuală autorizaţie de transport(]ei): 84,08 lei-depunere tizic 
73,57 lei-depunere 

documente online 

Taxă vizare autorizaţie de transport la termenul de 126, 12 lei-depunere fizic 

5 ani (lei) 110,35 lei-depunere 
documente online 

Taxă viză anuală copie conformă autorizaţie de 52,55 lei - depunere fizic 

transport(lei): 42,04 lei -depunere 
documente online 

Taxă eliberare autorizaţie de dispecerat taxi(lei): 441,42 lei - depunere fizic 
357,34 lei - depunere 
documente online 

Taxă viză anuală autorizaţie de dispecerat taxi(lei): 89,33 lei -depunere fizic 
73,57 lei - depunere 

documente online 
Taxă lunară ocupare locuri aşteptare clienţi 42,04 lei - depunere fizic 

taxi(lei/luna/autoturism): 37,83 lei - depunere 
documente online 

Taxă trimestrială staţie îmbarcare-debarcare 126, 12 lei - depunere fizic 

călători pentru microbuze (lei/statie/autovehicul): I 00,89 lei - depunere 
documente online 

Taxă trimestrială staţie îmbarcare-debarcare 231,22 lei - depunere fizic 

călători pentru autobuze(lei/statie/autovehicul): 21 O lei - depunere documente 
online 

Taxa avizare lista tarife 201ei 

Taxa transfer autorizatie taxi(in condîtiile legii) 100 lei 

EŞEDINŢĂ 
UŢ.4. 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACĂU 

NICOLAE OVIDIU POPOVICI 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL BACĂU Anexa nr. 9 la HCL NR. 599 din 27.12.2022 

COMPARTIMENT EVIDENŢĂ ŞI INVENTAR DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT 

Cuantumurile taxelor de închiriere spaţii/terenuri ce se percep în anul 2023 în Municipiul Bacău, de către 
Compartimentul Evidenţă şi Inventar Domeniul Public şi Privat 

Nr.crt. Destinaţia spaţiului Aprobat 2023 mp/lună/zi 

1. Taxă spaţii/terenuri pentru amanet, schimb valutar -zonă centrală :::42,04 lei/mp/lună 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

-alte zone =30. 16 lei/mp/lună 

Taxă spaţii/terenuri pentru activităţi comerciale -zonă centrală 

-alte zone 

Taxă spaţii/terenuri sector alimentaţie publică -zonă centrală 

-alte zone 

Taxă spaţii/terenuri sector produse industriale -zonă centrală 

-alte zone 

Taxă spaţii/terenuri sector mixt (produse alimentare şi industriale) 
-zonă centrală 
-alte zone 

Taxă spaţii/terenuri sector produse alimentare -zonă centrală 

-alte zone 

Taxă spaţii/terenuri prestări servicii şi librării -zonă centrală 

-alte zone 

Taxă spaţii/terenuri depozitare mărfuri -zonă centrală 

-alte zone 

Taxă spaţii/terenuri pentru sedii societăţi comerciale -zonă centrală 

-alte zone 

Taxă spaţii/terenuri pentru activităţi producţie -zonă centrală 

-alte zone 

Taxă spaţii/terenuri pentru oficii poştale şi activităţi de telecomunicaţii 
-zonă centrală 

-alte zone 

Taxă spaţii/terenuri pentru servicii medicale ( cabinete medicale) 
-zonă centrală 

-alte zone 

Taxă spaţii/terenuri pentru farmacii -zonă centrală 

-alte zone 

Taxă spaţii/terenuri pentru garaje - zonă centrală 
-alte zone 

=42,04 lei/mp/lună 

=10, 16lei/mp/hmă 

=23, 75lei/mp/lună 
=19,44 lei/mp/lună 

=19,44lei/mp/lună 

=12,92 lei/mp/lună 

=13,97 lei/mp/lună 

=11,87 lei/mp/lună 

=17,34 lei/mp/lună 

=11,87 lei/mp/lună 

=11,87 lei/mp/lună 
=8,61 lei/mp/lună 

=5,36lei/mp/lună 

=4,30 lei/mp/lună 

=5,36 lei/mp/lună 

=4,30 lei/mp/lună 

=5,36 lei/mp/lună 

=4,30 lei/mp/lună 

:::5,36 lei/mp/lună 

=4,30 lei/mp/lună 

=5,36 lei/mp/lună 
=4,30 lei/mp/lună 

=5,36 lei/mp/lună 

=4,30 lei/mp/lună 

=12,93 lei/mp/lună 
=9,70 lei/rup/lună 



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 = 1,05 lei/mp/lună 

16. Taxă spaţii/terenuri pentru instituţii de învăţământ, cult, cultură, artă, etc 
-orice zonă =1,05 lei/mp/lună 

17. Taxă spaţii/terenuri pentru desfacere presă -zonă centrală =3,25lei/mp/lună 

-alte zone =2, 1 O lei/mp/lună 

18.Taxă teren desfăşurare activităţi artistice sezoniere ( circ, concerte, parc distractii, festivaluri) 
--orice zonă =3,25 lei/mp/lună 

19. Taxă ocupare domeniu public/privat terasă permanentă - orice zonă ;;12,93 lei/mp/lună 
20. Taxa caiet sarcini licitatie ;; 58,22 lei 
21. Taxa participare licitaţie = 119, 70 lei 
22. Taxă amplasare automat cafea - orice zonă - 3,25 lei/mp/zi 
23. Taxă ridicare, transport, depozitare şi eliberare bunuri amplasate ilegal pe domeniul public/privat al 
municipiului Bacău, astfel: 

- taxă pentru ridicare, transport - orice zonă = 108,25 lei 
- taxă pentru depozitare, custodie sub pază, eliberare = 161,85 lei/zi 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALII A TE 
SECRET ARUL GENERAL AL MUNIC. BACĂU 

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

-- - ---- -----



ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
CONSiLIUL LOCAL BACĂU Anexa nr. 10 la HCL nr. 599 din 27.12.2022 

Compartimentul Exploatare Fond Locativ şi Gestionare spaţii/terenuri şi alte 
bunuri 

A.Cuantumul taxelor aferente prestărilor servicii către populaţie ce se percep în anul 2023 

-lei-
Nr crt Denumirea serviciului prestat Aprobare valoare taxă 

pentru anul 2023 
1 Copie contract vânzare cumpărare apartament 10,51 
2 Copie contract de închiriere (teren, locuinţă, etc) 13,66 
3 Copie proces verbal predare-primire 8,40 
4 Copie schită a()artament 17,86 
5 Adeverinţă achitare integrală apartament 13,66 
6 Copii diverse documente 11,56 
7 Diverse adeverinte 11,56 
8 Scoatere de sub ipotecă 12,61 
9 Recalculare rate pentru achitare integrală apartament 16,81 
10 Adeverintă cu diferenta rate de achitat 16,81 
11 Reactualizare contract închiriere apartament 8,40 
12 Contract subînchiriere 13,66 
13 Schimb locuinte 17,86 

O.Cuantumul taxelor închiriere/folosinţă terenuri aparţinând domeniului public/privat al 
municipiului Bacău, funcţie de destinaţia de utilizare a acestora, ce se percep în anul 2023 

1 "/ / e1 mp an 
Nr.crt Destinatia utilizării terenului Aprobare valoare taxă 2023 

1 Alimentatie publică 345,77 
2 Comert 172,36 
3 Prestări servicii 94,59 
4 Producţie 58,85 
5 Desfacere presă 58,85 
6 Garaje Persoane fizice Autorizate 25,22 

Neautorizate 43,09 
Persoane Autorizate 36,78 
Juridice Neautorizate 72,51 

7 Copertine Autorizate 12,61 
Neautorizate 25,22 

8 Balcoane Locuinţă 38,88 
Altă destinaţie 345,77 

9 Spaţii pentru depozitare 38,88 



IO Mijloace publicitare (totem publicitar/ panoun 120,86 
publicitare) 

11 Teren agricol Zona A 12,61 
ZonaB 8,40 
ZonaC 4,20 
ZonaD 4,20 

12 Teren curţi construcţii 38,88 
13 Taxă pentru folosirea suprafeţelor de teren 39 

aparţinând domeniului public/privat al Municipiului 
Bacău prevăzute în autorizaţiile de construire, pentru 
executarea de căi de acces la spaţiile cu altă 

destinaţie, decât cea de locuit, situate în blocurile de 
locuinţe ori în alte clădiri. 
Prin cale de acces se înţelege realizarea de: alei, 
scări, rampe, jardiniere Şl alte lucrări pentru 
realizarea de accese la spaţiile cu altă destinaţie decât 
cea de locuit, care nu vor fi prevăzute cu închideri 
laterale. 

14 Taxă pentru acordare Drept de Zona A 39 
servitute legală de trecere auto şi 
pietonal pe terenurile aparţinînd 
domeniului public/privat al 
Municipiului Bacău 

ZonaB 20 
I ZonaC 11 

ZonaD 11 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

+"'""'-~'C.0->-~~ UŢĂ 
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACĂU 

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
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s...!• mld dl .anlerlnt• 110 focutl (talrl <ll'arJ) 

:I; .. l ~ .t ore. lrKl(.lţiv 289.03 IOI 

t>. 
l)C$tl! .. ~·· Jll,U~ 

sai• -,.l<•h<>P {:11 • 110 locVrt) • -a onrl 

'J .. 1-4~1ncl"'~'{ l'.l7,11 le< 

b, peste 4 ~,• 1os,1oi.i; 

Sale ~•!"IP {2& • 30 lowri) ·_,o--' 
• ., j ~ -to~ ln<.'1J$tv ~l,451 l<!I 

"· ~,ne- 4 ore 69,37 k<I 

$,ol„w.,.Mhop(10,2O locuri) •r.,>:IMari 

5 .. l - 4CNei.~J.'-V Ş:>,37 lei 

b. ~te ◄ ore •17,JO!<!i 

liol ( p""1or I <ttal) • ,.,.,. .,,..,,t. 
6 .. J - •OS"etf1'C"lti~v 210,20 lei 

b. ~•••ro l?J.•2 lei 

!hit {M'lblll'!!", spoţ!u af.,,..nt) , 165,1m11. ad <>rut, 

7 .. l •~"'""""'''Iv ill,22 lei 

b. pe-ste ◄ ou!! 199,611 l'IJ 

8 lerua {4?311\p) · h><liot11,I 262,7~ I,:\ 

PnlUon ap,oil-'onal 

l) .. Tarii Rtltal~ Ci><~ porni:>!) le,!tnpf!i,e~ 12,Gl lei 

b. tar1r i,,cldrl""' pavilion/ zl -,.,a.so~ 
10 Tau. -•lng (f~!,ea ,not,llloruM 1peclft,o, ,:u,aienl•) / •~mont lJl,ll ~ 

1.:1. lua ln<hlr1•,. p;arcat• /mp/2! 7,36 lei 



fhn:Jr)~I dfil r,-(N t,,tc.lu 

tt,.c11: ·n1tH• T•x■ 2.0lJ ( TVA 
ltid'1't) 

IH.-t ptt'ltt\l: ~Ktk:&NU1 lnotulul i!e •ia.r,rM,ent h-•dl'nt ■ d• ~ ,·,dnut•) 

1 IJ. ~du,tl 16.,a 

b. •!(vl)<~tlţl 10.00 

l ~ltt lntt»t l)Utn., puc:d,:.w9:a irui,~'-1.111{ 4't Jtgr~t • a:aun.$ (vit.~:uyte,t PO tnlnut•) 37,94 

l lll«t far.-:Uil {!. a.4;.dţţ + 2 copU • tlttK.ih . .n) •u1v~ d• mu:lm li> rnlr.t.H• S7.8I 

AboNl11C-l'it 5"1ot • v~~t• C,Q d• i.Jlt 

' •. 4itV:t1 · 10 W,O,r.ta I !Nll(lffl iO ffl1f't"_.t• / Ud!tlt,& u~.1i 

b. t"'""111 itl>tltC~I • 10 $tdsir«: ,a tn41r.-=" SQ tnlO/H~ht'ltJ 7t,8.l 

Aber...amw.! tnot • ... u .. ~d (•Atlbil in rit!• d• W-.k"'«'\dl ~ nl•blUtM• 1S J:U-t 

:I a. •du!!.• • tO ,co:;~~. Mrl)(lrn ,o fflÎ:l'):.ltl- / St~V\U 30<).00 

b. tl<"1 V""""'~ · !O t--« f "'4-$~ n,11'/St':lnţ, 200,00 

~M~ lt\ot +- Nw• (Abot1tknffll: va~I ,o de 11:tt.) 

6 
tO std~tt i ft'.t<:m ~ ~tt f wd'.<!lt-1, l~IY ~~ 17},26 

1 ~4:nl 9t1tKn1 ltdtMtt Inat• dd.t 4- 10 Ndtnre • '4)- wJ'nutt:/tJtdlnq • 
~~nt-41rl• 

\llllabflit.Mtf 
110,&7 

• ~t.rtt jtt~ .q.,or.Ml ~ti ,1 cl\rtiutll• a.ţi,orm,a ţtln lh1ck afUI"• ftUtPM • 2:l lnt.rid t.:u-,"~ 1rta3~ •s 1':S.,, a c.t.t• t~ mtti.\lta Wt•rt• 

• T•n t~iot-t• (NHO l&,HftU.d p.ntru cOCT.paUUI ft/H$1 .\t,,,~ .... tpo~ , .. , ~,.., m•.SO 
1e Ta,r.a i"~ beli\ ~t• '4d,al.a,tt1.&ra•, ._. (Cfu,,.rn) HU,40 

11 1"•u fr.i:::hlr.-.. bRJn slrltw1 ""''° 4!a 60 O\l"!.lta pettfNi ~~. attera d.c.lt cete sponiv• '12,1S 

1Z. Taxa •Pâ\hr ~ o.:oo•~rU d♦ Ip.arat• tJ -chWmt"t',t. IIPOt't.fv• (mpJh.ir.1) 4l.1"1 

1J TAxa spattl ,-,i1ni: !li~ ant.-.neri/c-:hJb~ (m,/"'111-e) 10,Sl 

u Taxa ..-W p,tn.~ •ntr11tn■fflt!,it1:factf'vtial! tl recupua~ ~ (rnp/hm•) 10,ţl 

u Tau lr.dw-ktt sp,eth, ~rd&I cs• pVk)alft d•af.aAa:r.HA Nt,•fUllt"UUt.cM- O~ 9lzdaltt' 441 8&:r:hs\11 
de rnot (kl/mp/11) u,o, 

u Gtn••ntt:• .. briuf'I ma~tkl/tattlb t'ft.t~- da •na/(Mt. .. ~., .. Ni H ptte.t,- tvA 304CO 

•• Ptotrv sPOrol.lil Jicg;~,n'lilP f"RNPM ta c'ut>utiM!' dlo mt.in,::.,ţ,k.il Sac.Iv, 54! ~d! gral,ul,l,,:1tt ta ab0n.lmeat1.11 dt ~cc~ cr,rtru 
a«! Sl)()-"<r<! ~,.. ••ou din! 1H. k><ur114 I • so Io C•m~t.o•♦ n•t11,n•te 4~J,.,rate ;,, "1tlm4:!t 1, luni. 

*•* etc..,_ i;lSCtl~ ta V.:t:u! cu PtOQt6m ~poru._- ed;,, ~%(\(;id:I ere~ 1l (~ gn,Uritl I Ml!M.ilut 6t: lnot Pttf„"'U 
dts~rare.l <><e<o, de it>Ct d,n <um:;cl~ fi'o:&rl 

.. ..... Pentri..J h'iţJi! 1e~•t1fl"laţ:i I.a d\ib1J.ii~ spc:vva .tin Muruc:.'041.11 9•du, ir.tt:,.S,M ev al ac-ica rrato ,:>lliutor st a~ dl:Stount ae 
!;eV. !~ bt:11»i~a •wnom,.~utv,. 

CO~TR\SDI:',E,\l.,\ nsrRU l.tG.\Lff\H: 
SECltF:T:\RliJ. GF,~ERAL Al. i\lU~JClf'lUl.lil 11.-\C:\I: 

MCOLM:-0\'11)11' POPO\'I('( 



ROMÂNJA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILWL LOCAL Bi\C:\lJ Anexn nr, 12 la HCL nr. 599 din 27.12.2022 

POLIŢIA LOCALĂ BACĂU 
Anul 2023 

Tarif pentru prestarea de servicii pentru asigurare a ordinii şi liniştii publice la 
meciurile sportive ce au loc în municipiul Bacău, pe bază de contracte încheiate 
între Poliţia Locală a Municipiului Bacău şi diverse cluburi sportive, confonn Legii 
nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competîţiiJor şi a 
jocurilor sportive--47,30 lei/oră 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BAC:\U 

NlCOl.AE-OVIDllJ l'OPO\'JCJ 

' _I 
- LJ 



ROM,.\NlA 
JUDETUL BACĂU ANEXA NU. 13 

LA JICL NR. 599 DIN 27.12.2022 
CONSltWt LOCAL AL MUNIC. BACĂl.i 

r 

'Nr.Crt. 

I. 

SERVICIUL TINERET ŞI INFORMARE CETĂŢENI 

TAXA TAXADUPA 
AMENDAMENT 

2.023 
Lei/zi/auunf 

Pentru afişarea la sediul Primăriei Municipiului Dac~u, 
a documentelor cerute sau permise de legislaţia în 
vigoare solicitarea persoanelor fizice/ societăiilor 5,26 
comerciale, agenţilor economici, cu excepţia institutiilor 
publice 

CONTRASEMNEAZĂ Pf.NTRU U~GALITATE 
SECRETARUi, GENERAI, AL :\JUJ'\IC. HAC.{tJ 

MCOL\E-OVJDIU POl'OVICl 

~ 



ROMt\NIA 
.JUOEŢLJL BACĂU _ 
CONSIUI.JL LOCAL BACAl.i Anexa nr. 14 

Nr. 
crt. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

* 

ln HCL nr. 599 din 27.12.202Z 

OlRECŢlA URBANISM 
Anul 2023 

Tip document emis Cuantum ta)(i prin Termen ollborarc Termen 
indexare conform legii 

Autcrizatie de 1% din valoarea 
Construire/Desfiinţare ln regim de investiţiei dar nu mai 7 zile lucrătoare maxim 30 zile 
urgent~* puţin oe lOuOlei 

420,4 lei - emis în 
Certificat de Urbanism in regim de format electronic 

3 zile lucrătoare 
mii!xim 1S zile 

urgenţ~ * 525,S lei - emis în lucrătoare 

format letric 
10S,1 lei - emis in 

Certificat de Atestare a format electronic 
3 zile lucr.'3toare maxim 30 zile 

Edificării/ Radierii Construcţiei *"' 157,65 lei - emis în 
format letric 
105,1 lei - emis în 

ÎnştH11ţarea privind Valoarea finală format electronic 
3 zile lucrătoare maxim 30 zile 

a lucrărilor "'* 1S7,65 tei -- emis în 
format letl'ic 
150 lei - emis in 

Certificat de nomenclatură stradală format electronic 
5 zile lucrătoare maxim 30 zile 

şi adresă în regim de urgentă "'* 200 lei - emis în 
format letric 

Aviz de Oportunîhtte 105,1 lei - . 
CTATU / CEU 52,SS lei - . 
Informare şi Consultarea Populaţiei la 

315,3 lei - -
PUD 
Informare şi Consultarea Populaţiei la 

525,S lei - -PUZ 
Acord Unic 52155 lei . . . 
Taxa se mcaseaz.:! numai după verificarea şi @moletarea documentaţiei, iar termenul de eliberare a 
docurnentului în regim de urgenţă este de 7 zile lucr~toare de la înregistrarea documentaţiei 
complete. 
Taxa se incasează nymşi Q!,IOă verificarea si comple~rea document11tm.i, iar termenu! de eliberare a 
documentului în regim de urgenţă este de 3/5 zile lucr~toare de la înregistrarea documentaţiei 
compiete. 

CO~J'R\SE:'\l~L\Z,\ l'E:,iTRl: U:(;AI.ITATE 
SECHET,\IWL GE;-;1'.RAL .\I. :\H'MC B.-\C.-\Li 

:XICOLi\E-0\-'ll)l{i POPOVICI 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL BAC\U Anexa nr. 15 la HCL nr. 599 din 27.12.2022 

TAXA PERMIS DE LIBERĂ TRECERE 2023 

--·------ ·- .. 
Taxă .:tPr(!bată În 2023, 

Nr. 
conform HCL nr. 295/2021 

Interval orar I (modificată şi completată Valoare Observaţii 
Ctt. i prin HCL nr. 470/2021 şi 

i HCL nr. 167/2022) ! -
! În acest interval orar 

I 
I. 7.00-9.00 I 

circulaţia vehiculelor este -I -

i interzisă 

2. 9.00-16.00 I 4,21 lei/to/zi - -! 

În acest interval orar 
3. 16.00-18.00 circulaţia vehiculelor este - -

interzisă 

4. 18.00-22.00 I 4,21 lei/to/zi - -
I 
; 

I 5. 22.00-7.00 ! 2,42 lei/to/zi -! -
! 

Se vor respecta intervalele 
orare şi tonajul conform HCL 

6. 
Abonament 71,47 lei/to 

nr. 295/2021 (modificată şi 
lunar (30 zile) completată prin prin HCL nr. 

470/2021 şi HCL _nr. 
167/2022) 

-·-
Se vor respecta intervalele 

Abonament 
orare şi tonajul conform HCL 

641,11 nr. 295/2021 (modificată şi 
7. anual (365 lei/to completată prin prin HCL nr. 

zile) 

I 470/2021 şi HCL nr. 
167/2022) 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTA 
GHIO • ' li'(',\ 

CONl"RASEMNEAZ..\ PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MLINIC. BAC..\lJ 

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

3l 
I 


