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P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea anexei hotǎrârii nr. 250/29.09.2005 a 

Consiliului Local al Municipiului Bacǎu 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Bacău, 
Având în vedere: 
 - Prevederile Ordonanţei de Urgenţǎ a Guvernului României nr.21 din        
16 martie 2006, pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
publicatǎ în M.O. nr. 269/24.03.2006,  

- Prevederile hotǎrârii nr. 250/29.09.2005 a Consiliului Local  al 
municipiului Bacău privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2006 în municipiul Bacău; 

-    Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău; 
În baza prevederilor art. 38, alin. 2 lit. “d” şi art. 46, alin. 1 şi 3 din Legea       

nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
Articol unic – Se aprobǎ modificarea şi completarea anexei  hotǎrârii               
nr. 250/29.09.2005 a Consiliului Local al municipiului Bacǎu, privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2006, astfel: 
 
 1. - Dupǎ litera ”b” a punctului 2 din anexǎ, (înainte de încadrarea în zone 
a terenurilor proprietatea persoanelor fizice şi juridice situate în intravilanul 
municipiului Bacǎu) se introduce litera “b1” – Impozitul pe terenurile 
amplasate în extravilan, care va avea urmǎtorul conţinut: 
 “ În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte 
prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimatǎ în ha, cu suma corespunzǎtoare 
prevǎzutǎ în urmǎtorul tabel, înmulţitǎ cu coeficientul de corecţie corespunzǎtor 
prevǎzut la punctul 1 litera “a” din anexǎ: 
 
Nr.crt. Categoria de folosinţǎ Zona  D /lei (RON) /ha 
1. Teren cu construcţii 16 
2. Arabil 30 
3. Pǎşune 14 
4. Fâneaţǎ 14 
5. Vie pe rod, alta decât cea prevǎzutǎ la nr. crt. 5.1 34 



5.1 Vie pânǎ la intrarea pe rod x 
6. Livadǎ pe rod, alta decât cea prevǎzutǎ la nr.crt. 6.1 34 
6.1 Livadǎ pânǎ la intrarea pe rod x 
7. Pǎdure sau alt teren cu vegetaţie forestierǎ, cu excepţia celui 

prevǎzut la nr.crt. 7.1 
6 
 

7.1 Pǎdure în vârstǎ de pânǎ la 20 de ani şi pǎdure cu rol de 
protecţie 

x 

8. Teren cu apǎ, altul decât cel cu amenajǎri piscicole 1 
8.1 Teren cu amenajǎri piscicole 18 
9. Drumuri şi cǎi ferate x 
10. Teren neproductiv x" 

 
 
 2. – Punctul 7 alineatul 2 din anexǎ – Impozitul pe spectacole pentru 
organizarea de videoteci şi discoteci – va avea urmǎtorul conţinut: 
 “Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare 
artisticǎ sau activitate distractivǎ, prin înmulţirea numǎrului de metri pǎtraţi ai 
suprafeţei incintei videodiscotecii sau discotecii cu una din urmǎtoarele sume: 
 - în cazul videotecilor  - 0,20 RON; 
 - în cazul discotecilor  - 0,40 RON.” 
 
  
 
  

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Ing. ROMEO STAVARACHE 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotǎrâre privind modificarea şi completarea anexei hotǎrârii 

nr. 250/29.09.2005 a Consiliului Local al Municipiului Bacǎu 
  
 La data apariţiei Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietǎţii şi justiţiei, precum şi unele mǎsuri adiacente, publicatǎ în M.O. nr. 
653 din 22 iulie 2005, se stipula faptul cǎ începând cu 01.01.2006, impozitul pe 
terenurile amplasate în extravilanul localitǎţilor se face venit la bugetul de stat. 
 Prin Hotǎrârea nr. 250/29.09.2005 Consiliul Local al Municipiului Bacǎu a 
stabilit impozitele şi taxele locale pentru anul 2006 în municipiul Bacău. 
Cuantumul acestor impozite şi taxe locale au fost evidenţiate în Anexa la această 
hotărâre. 
 Prin Ordonanţa de Urgenţǎ a Guvernului României nr. 21 din  16 martie 
2006, se modificǎ din nou Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  iar de la data 
intrǎrii acesteia în vigoare, impozitul pe terenurile din extravilanul localitǎţilor se 
face venit la bugetul local.  
 În acest sens, impozitul pe teren extravilan trebuie evidenţiat în conţinutul 
HCL 250/2005, aplicabilǎ la nivelul anului  fiscal 2006.  
 Tot prin aceastǎ hotǎrâre a fost stabilit şi impozitul pe spectacole.     
   Odatǎ cu trecerea la noua monedǎ, şi datoritǎ stabilirii exagerate a acestui 
impozit, faţǎ de anul precedent, el reprezintǎ la ora actualǎ o sarcinǎ greu de 
suportat de cǎtre agenţii economici care organizeazǎ astfel de manifestǎri pe raza 
municipiului Bacǎu. Aceastǎ eroare din partea legiuitorului trebuie corectatǎ, prin 
modificarea şi completarea anexei hotǎrârii nr. 250/2005 a Consiliului Local al 
municipiului Bacău privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2006. 

Faţǎ de acestea, rog Consiliul Local al Municipiului Bacău să adopte 
proiectul de hotărâre aşa cum a fost redactat şi prezentat. 
  
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Ing. ROMEO STAVARACHE 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotǎrâre privind modificarea şi completarea anexei hotǎrârii       nr. 

250/29.09.2005 a Consiliului Local al Municipiului Bacǎu 
 
 Potrivit prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietǎţii şi justiţiei, precum şi unele mǎsuri adiacente, publicatǎ în M.O.       nr. 
653 din 22 iulie 2005, impozitul pe terenurile amplasate în extravilanul 
localitǎţilor se face venit la bugetul de stat începând cu 01.01.2006. 
 Prin Hotǎrârea nr. 250/29.09.2005 Consiliul Local al Municipiului Bacǎu a 
stabilit impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2006. Cuantumul acestor 
impozite şi taxe locale sunt evidenţiate în anexa la această hotărâre. 
 Prin Ordonanţa de Urgenţǎ a Guvernului României nr.21 din  16 martie 
2006, se modificǎ din nou Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  iar de la data 
intrǎrii acesteia în vigoare, impozitul pe terenurile din extravilanul localitǎţilor se 
face venit la bugetul local. 
 Deasemeni se impune modificarea anexei la HCL nr. 250/2005 şi sub 
aspectul impozitului pe spectacole, stabilit în mod exagerat faţă de anul 
precedent, datorită unei erori a legiuitorului. 

Faţǎ de acestea apreciem cǎ se impune adoptarea unei hotǎrâri de 
modificare şi completare a anexei hotǎrârii nr. 250/2005 a Consiliului Local  al 
municipiului Bacău privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2006, drept pentru care avizǎm favorabil proiectul de hotǎrâre aşa cum a fost 
redactat şi prezentat. 
  
  
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Ing. ONICA NICOLAE 
 

 
 

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 
Director, 

          Ec. JIGǍU DRAGOŞ-CRISTINEL 
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