
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor  
legal constituite  din municipiul Bacău, proiectul de hotarâre  privind 
aprobarea indexării pentru anul 2010 a unor taxe locale care constituie 
surse de venit ale bugetului local, altele decît cele reglementate prin Legea 
571/ 2003 - privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, 
spre studiu şi analiză.    
        Acest proiect poate  fi consultat şi la sediul Primăriei  Municipiului  
Bacău, unde se află afişat. 
        În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile  legal constituite  din 
municipiul Bacău,  vor  putea trimite în scris  propuneri, sugestii sau opinii  
până la data de  27.12.2009, la Primăria Municipiului Bacău, domnului 
cons.juridic Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail 
aparatdelucru.clb@primariabacau.ro. 
 
ROMÂNIA 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indexării pentru anul 2010 a unor taxe locale care constituie 
surse de venit ale bugetului local, altele decît cele reglementate prin Legea 571/ 

2003 - privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Bacǎu, 
Având în vedere: 
- Prevederile art. 27, art. 47 şi art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 republicată, 
ulterior modificată şi completată; 
- Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale modificată şi 
completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7; 
- Prevederile H.C.L. nr. 2/ 25.01.2007, privind stabilirea taxei de utilizare a stalpilor 
proprietatea municipiului Bacău, de către utilizatorii de cablu din municipiul Bacău 
(cu excepţia concesionarilor din sectorul utilităţilor publice – energie electrică); 
- Prevederile H.C.L. nr. 27/ 28.02.2008, privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe 
teritoriul municipiului Bacău, a Regulamentului privind procedura de atribuire în 
gestiune delegată a serviciului de transport public de persoane în regim de taxi şi a 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a serviciului de transport public de 
mărfuri sau bunuri în regim de taxi; 



- Prevederile H.C.L. nr. 84/ 27.03.2008, privind aprobarea reglementării serviciilor 
publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor auto din Municipiul Bacău şi regimul 
contavenţiilor în folosirea acestor parcări, modificată prin HCL nr. 310/ 2009; 
- Prevederile HCL nr. 438/ 2008 privind aprobarea indexării pentru anul 2009 a unor 
taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele 
reglementate prin Legea 571/ 2003 – privind Codul Fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 15354/ 10.12.2009 privind propunerile cu taxele 
locale pentru anul 2010; 
- Referatul Direcţiei Juridică şi Ad-ţie Locală  nr. 13303/ 11.12.2009 privind 
propunerile cu taxele locale pentru anul 2010; 
- Referatul Serviciului Energetic Reţele şi Avize nr. 13370/ 11.12.2009 privind 
propunerile cu taxele locale pentru anul 2010; 
- Referatul Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău nr. 7372/ 14.12.2009 privind 
propunerile cu taxele locale pentru anul 2010; 
- Adresa nr. 230/ 11.11.2009 a Institutului Naţional de Statisticǎ – Direcţia Judeţeanǎ 
de Statisticǎ Bacǎu, înregistratǎ la Primǎria municipiului Bacǎu, Direcţia Patrimoniu 
cu nr. 161722/ 09.12.2009; 
- Expunerea de motive a primarului municipiului Bacău, 
 

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. “b”, alin. 4 lit. “c”, art. 45 alin. 2 lit.”c” 
din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicatǎ, ulterior 
modificată şi completată 

H O T Ă R Ă Ş T E 
Art. 1  –  În anul 2010, în municipiul Bacău, taxele locale care constituie surse de 
venit pentru bugetul local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 571/ 2003 - 
privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, se indexează cu un 
indice de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică Bucureşti. 
Art. 2 - Aceste taxe sunt percepute de următoarele compartimente ale aparatului 
propriu :  
- Direcţia Patrimoniu 
- Serviciul contracte evidenta incasari debite, conform anexei 1; 
- Biroul Activitate Imobiliară, conform anexei 2; 
-             Directia Juridica si Administratie Locala 
- Compartimentul Autorizaţii Activitate Ec. şi Transport şi Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi Registrul agricol, conform anexei 3; 
     Serviciul Reţele şi Iluminat Public, conform anexei 4; 

                   Poliţia Primǎriei Municipiului Bacǎu – conform anexei 5. 
 

În anexele 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, este prevǎzut 
cuantumul acestor taxe la nivelul anului 2010. 



Art. 3 - Cu acelaşi indice se indexează şi taxele anuale de concesionare şi închiriere 
teren proprietatea municipiului Bacău, prevăzute în contractele încheiate cu 
persoanele fizice şi juridice. 
Art. 4 – Hotǎrârea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, datǎ la care se abrogǎ 
orice alte prevederi contrare prezentei hotǎrâri. 
Art. 5 – Hotărârea va fi comunicată la compartimentele prevăzute la art. 2 din 
prezenta hotărâre. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării pentru anul 2010 a 
unor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele 
decît cele reglementate prin Legea 571/ 2003 - privind Codul fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare 
 
 
 

 Una din sursele importante de venit la bugetul local al municipiului Bacău, 

o constituie impozitele şi taxele locale. Acestea sunt reglementate de Legea nr. 571/ 

2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

 În afara impozitelor şi taxelor locale reglementate de Legea 571/ 2003 

privind Codul fiscal, la bugetul local se fac însă venit şi alte taxe locale, iar creşterea 

anuală a inflaţiei are drept consecinţă şi creşterea acestora. 

 Rata inflaţiei trebuie evidenţiată şi în cuantumul acestor taxe, iar pentru 

aceasta se impune indexarea lor cu indicele de inflaţie comunicat de către Institutul 

Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău prin adresa nr. 52762/ 

11.12.2009 

 Faţă de cele prezentate, rog Consiliul Local al Municipiului Bacău să 

adopte proiectul de hotărâre asa cum a fost redactat şi prezentat. 

 
 
 

PRIMAR, 
Ing. ROMEO STAVARACHE 
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RAPORT 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, la proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării pentru anul 
2010 a unor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele 

decît cele reglementate prin Legea 571/ 2003 - privind Codul fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 215/ 2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, “în scopul asigurării autonomiei locale, 
autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite 
şi taxe locale, să elaboreze şi să aprobe bugetele locale ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor, în condiţiile legii”. 
 Impozitele şi taxele locale sunt reglementate de Legea nr. 571/ 2003, 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În afara impozitelor şi taxelor locale reglementate de Legea nr. 571/ 2003, 
la bugetul local se fac venit şi alte taxe locale, iar creşterea anuală a inflaţiei are drept 
consecinţă şi creşterea acestora. 
 Rata inflaţiei trebuie evidenţiată şi în cuantumul acestor taxe, iar pentru 
aceasta se impune indexarea lor cu indicele de inflaţie comunicat de către Institutul 
Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău, prin adresa nr. 52762/ 
11.12.2009. 
 Faţă de acestea, avizăm favorabil proiectul de hotărâre aşa cum a fost 
redactat. 
 
 
 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUIL BACĂU                          POLIŢIA PRIMĂRIEI 
            Ing. DRAGOŞ LUCHIAN                                                 DIRECTOR ADJUNCT 
                                                                                                   MARDARE RELU 

 
 
DIR. JURIDICĂ ŞI AD-ŢIE LOCALĂ                                             DIR. PATRIMONIU 
                    DIRECTOR                                                                             DIRECTOR 
           Cons. Jr. JINGA MARIA                                                           PIRCU GAVRIL 
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Anexa nr. 1 la HCL nr.________ din ________ 
 
                                                                                                  
Cuantumurile taxelor de inchiriere pe m.p./an terenuri ocupate cu amplasamente 

provizorii ce se percep in anul 2010 in Municipiul Bacau, de catre Directia 
Patrimoniu-Serviciul Contracte  Evidenta si Incasari Debite, 

 
Nr. crt.      Destinatia constructiei         Cuantumul lei/mp/an           Propus 
                                                                  2009                                     2010 
____________________________________________________________                     
1. Alimentatie publica                         204  (x 1,043 =212,8)               213 
 
2. Comert                                              102 (x 1,043=106,4)                106 
 
3.        Prestari servicii                                 52 (x 1,043= 54,24)                  54 
 
4.        Productie                                           31(x 1,043=32,3)                      32 
 
5.        Desfacere presa                                  31(x 1,043=32,3)                     32 
 
6.        Garaje       -persoane fizice 
                                    -autorizate                  11(x 1,043=11,5)                    12 
                                    - neautorizate             21(x 1,043=21,9)                    22 
                              -persoane juridice 
                                     -autorizate                 21(x 1,043=21,9)                    22 
                                     -neautorizate             42(x 1,043=43,8)                    44 
7.         Copertine   -autorizate                          6(x 1,043=6,26)                    6 
                               -neautorizate                   12(x 1,043=12,5)                    13 
8.          Balcoane   - locuinta                         21(x 1,043=21,9)                    22 
              -  alta destinatie(activitate ec.        204(x 1,043=212,8)                213 
               
9.           Spatii pentru depozitare, cai de acces, s.a. 21(x 1,043=21,9)         22 
 
10.         Mijloace publicitare(panouri)                   39(x 1,043=40,6)           41     
 
 
 
 
                                



11. Terenuri   agricole   
                –zona A                                      4(x 1,043=4,17)                      4 
                – zona B                                     3(x 1,043=3,13)                      3 
                –zona  C                                     2(x 1,043=2,09)                      2 
                – zona  D                                    2(x 1,043=2,09)                      2 
                                           

      12.          Teren curti constructii              21(x 1,043=21,9)                    22 
 
 
 
                  
 

PRIMAR, 
Ing. ROMEO STAVARACHE 
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Anexa nr. 2 la HCL nr.________ din ________ 
                                                                                                 
 

Cuantumurile taxelor percepute de catre Directia Patrimoniu-Serviciul 
Contracte  Evidenta si Incasari Debite-Activitate imobiliara, pentru 

prestari servicii catre populatie in anul 2010 
 
Nr. crt.     Denumirea serviciului prestat            Cuantumul- lei            Propus 

    2009                        2010 
____________________________________________________________                     
1. -Copie contract vanzare-cumparare 
                        apartament                                           5(x 1,043=5,22)          5 
2.      -Copie proces-verbal predare-primire                4(x 1,043=4,17)          4 
 
3.      –Copie schita apartament                                    3(x 1,043=3,13)         3 
 
4.      – Intocmit schita apartament cumparat          
             inainte de 1990                                                8(x 1,043=8,34)         8 
 
5.      -   Numar autozatie construire apartament          4(x 1,043=4,17)         4 
 
6.      -   Nr. decizie atribuire teren aferent  
               apartamentului                                                4(x 1,043=4,17)        4 
 
7.      -    Adeverinta achitare integrala apartament        8(x 1,043=8,34)       8 
 
8.      -    Cerere de remasurare –reevaluare 
                   apartament                                                 10(x 1,043=10,43)   10 
 
9.      -   Taxa contracte ce nu au fost ridicate 
               in termen de 60 de zile de la intocmire         10(x 1,043=10,43)   10 
 
10.     -   Taxe acte pentru cumparare diverse spatii 
                 (boxe, locuinte, confort redus, etc)              10(x 1,043=10,43)   10 
 
11.      -   Copii diverse cereri( acte)                               6(x 1,043=6,26)       6 
 
12.      -  Diverse adeverinte                                           6(x 1,043=6,26)       6 
 



13.      -  Scoatere de sub ipoteca                                    7(x 1,043=7,30)       7 
14.       –Recalculare rate pentru achitarea  
               integrala   apartament                                      9(x 1,043=9,39)       9 
 
15.       -  Adeverinta cu diferenta rate de achitat           9(x 1,043=9,39)       9 
16.       -  Copie contract inchiriere apartament              8(x 1,043=8,34)       8 
 
17.       -  Reactualizare contract inchiriere apartament  4(x 1,043=4,17)       4 
 
 
18.       -  Contract subanchiriere                                     8(x 1,043=8,34)      8 
 
19.       -   Schimb locuinte proprietate  de stat             10(x 1,043=10,43)   10 
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Anexa nr. 3 la HCL nr.________ din ________ 
 

Cuantumurile taxelor percepute de către Compartimentul Autorizarea 
Activităţii Economice şi Transport şi ale Serviciului Administraţie Publică 

Locală şi Registrul Agricol în anul 2010 comparativ cu 2009 
 
COMPARTIMENTUL AUTORIZAREA ACTIVITATII ECONOMICE ŞI 
TRANSPORT  

    Valoare 2009         Valoare propusă 2010 
            
 1.Taxă eliberare autorizaţie de funcţionare şi profil de activitate- (valabilitate 
maxim un an)-(lei): 
  81         100 
2. Taxă eliberare autorizaţie de amplasare şi profil de activitate-(valabilitate maxim un 
an)-(lei): 
  81         100 
3.Taxă eliberare acord de publicitate-(valabilitate maxim un an) (lei): 
  81         100 
4.Taxă eliberare duplicat(completare) autorizaţie de funcţionare şi profil de activitate, 
autorizatie de amplasare si profil de activitate, acord de publicitate (lei/bucata): 
  -         50 
5.Taxă eliberare autorizaţie de transport (valabila 5 ani)(lei): 
  206         250 
6.Taxă eliberare copie conformă autorizaţie de transport (valabila 5 ani) (lei): 
  86         100 
7.Taxă viză anuală autorizaţie de transport(lei): 
  44         50 
8.Taxă viză anuală copie conformă autorizaţie de transport(lei): 
  24         30 
9.Taxă lunară ocupare locuri aşteptare clienţi taxi(lei/luna): 
  24         30 
10.Taxă trimestriala staţie îmbarcare-debarcare călători pentru microbuze(lei/statie
  54         70 
11.Taxă trimestriala staţie îmbarcare-debarcare călători pentru autobuze(lei/statie)  
  108         150 
12.Taxa afisare aviz A.P.M(lei/zi) 
    -         3 
 
 



 
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI REGISTRU AGRICOL 
 
 
1. Taxă pentru consultarea documentelor din arhiva instituţiei , altele decât cele de 
stare civilă precum şi pentru consultanţă(lei/consultare) 
 7                               7  
 
2. Taxă pentru eliberarea de copii conform cu originalul de pe înscrisurile din arhiva 
instituţiei (lei/pagina) 
 3                     3 
3. Taxă pentru eliberarea de copii conform cu originalul de pe înscrisurile din cadrul 
institutiei, altele decat cele din arhiva, sau copii simple dupa documentele aflate in 
cadrul compartimentelor 
 -                     3 lei/pagina 
 
4. Taxă pentru eliberarea de copii după listele electorale pe suport electronic  

-        50lei/CD 
 
5. Taxă pentru eliberare de adeverinţe de la Registru Agricol 

- 3lei/adeverinţă 
 
 
 

PRIMAR 
Ing. ROMEO STAVARACHE 
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Anexa nr. 4 la HCL nr.________ din ________ 
 
 

Cuantumurile taxelor percepute de către Serviciul Reţele şi Iluminat Public în 
anul 2010 comparativ cu 2009 

 
 
I. TAXE LOCALE PREVAZUTE PENTRU CONTRACTE ECONOMICE  
1. Taxa de utilizare temporara a stalpilor de iluminat public stipulata in contractul 
cadru aprobat in HCL nr.2/25.01.2007 care la art.34(2) prevede :”Tariful de inchiriere 
se aplica pentru 1 stalp/luna si se va modifica prin hotarare a Consiliului Local ca 
urmare a indexarilor anuale cu rata inflatiei”  
                                         Taxa existenta      Taxa indexata   Taxa propusa 
                                             2009  2010                  2010 
Taxa utilizare temporara a stalpilor    5 lei/st/luna           5,2 lei/st/luna      6 lei/st/luna 
 de iluminat public ca suport  
pentru retele de telecomunicatii       
II.TAXE LOCALE PREVAZUTE IN HCL-uri           
II.1. Taxa pentru eliberarea autorizatie de executie  
 (spargere)la lucrari subterane pe domeniul public  
si privat al municipiului Bacau executate  
 la retelele edilitare         21 lei  22 lei        25 lei 
        
II.2. Taxa adeverinta postala                17 lei   18 lei         20 lei 
 - atribuire numar           
II.3 Taxa eliberare Permis de  1,1lei /tona/zi         1,2 lei/tona/zi     1,5 lei/tona/zi 
      libera trecere  pentru autovehicule 
 
II.4 Taxa de ocupare temporara a domeniului public     
si privat al mun.Bacau pt.lucrari la retelele tehnico-    
edilitare : 
- pt.lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime  
de pana la 100 ml          2 lei/mp/zi         2 lei/mp/zi         2 lei/mp/zi 
-pt.lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime intre    
101 ml si 500 ml       1,5 lei/mp/zi    1,5 lei/mp/zi       1,5 lei/mp/zi 
-pt.lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime           
de peste 501 ml      1 leu/mp/zi       1 leu/mp/zi         1 leu/mp/zi 
 
  

PRIMAR 
Ing. ROMEO STAVARACHE 
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Anexa nr. 5 la HCL nr.________ din ________ 
 

Cuantumurile taxelor datorate de persoanele fizice şi juridice pentru 
parcarea autovehiculelor în parcările publice auto cu plată din municipiul 
Bacău, aplicate de către Poliţia Primăriei Municipiului Bacău în anul 2010 

comparativ cu 2009 
            
      
          CUANTUM   2009  ACTUALIZ

AT 
PROPUNERI 2010 

    
1.Parcare autoturisme 1 h 1  Ron  1,04         1Ron 
                                  ½ h 0,5 Ron  0,52         0,5 Ron 
2.Parcare  microbuze   1 h 5 Ron 5,21         5,5  Ron  
                                    ½  h 2,5 Ron  2.60         2,5  Ron 

3. Abonamente 5  Ron   5.21         5,5  Ron      
zilnic de parcare   12h      
       
  4.Abonamente   1luna 35 Ron 36,5         38 Ron 
lunare de parcare        
    
5. Parcare autoturisme 
pesoane juridice cu 
rezervare perpendicular şi 
oblic cu axul şoselei/ lună 
S 1 

187,5 Ron 195,56 200 Ron 

    
6. Parcare autoturisme 
persoane juridice cu 
rezervare perpendicular şi 
oblic pe axul şoselei/ 
TRIM – S 1 

562,5 Ron 586.68 590 Ron 

    
7. Parcare autoturisme 
persoane juridice cu 
rezervare perpendicular şi 
oblic cu axul şoselei/ AN – 
S 1 

2250 Ron 2346,5 2350 Ron 



8. Parcare autoturisme 
persoane juridice cu 
rezervare paralel cu axul 
şoselei/ luna S 2 

215 Ron 224,87 225 Ron 

    
9. Parcare autoturisme 
persoane juridice cu 
rezervare paralel cu axul 
şoselei/ trim. S 2 

646,8 Ron 674,61 675 Ron 

    
10. Parcare autoturisme 
persoane juridice cu 
rezervare paralel cu axul 
şoselei/ an/ S 2 

2587,2 Ron 2698,44 2700 Ron 

 
      
 
 

PRIMAR,  
Ing. ROMEO STAVARACHE 

 


