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EXPUNERE DE MOTIVE 
la  proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  

pentru anul 2009 în municipiul Bacǎu 
  
 
 Impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de venituri, utilizate 
pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în 
condiţiile legii. 
 Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, următoarele 
resurse financiare: impozitul şi taxa pe clădiri, impozitul şi taxa pe teren, 
impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi 
publicitate, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră, taxele speciale, alte taxe 
locale, amenzile şi penalităţile aferente impozitelor şi taxelor locale, taxele 
judiciare de timbru, taxele de timbru pentru activitatea notarială, taxele 
extrajudiciare de timbru. 

Potrivit prevederilor pct. 2901 (2) din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificatǎ şi completatǎ, aprobate prin 
Hotǎrârea Guvernului României nr. 44/2004, modificatǎ şi completatǎ, pentru 
anii fiscali 2008 şi 2009, consiliile locale adoptǎ hotǎrâri privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, pânǎ la data de 31 mai a anului precedent şi vor fi 
aplicate începând cu data de 1 ianuarie  a anului urmǎtor. 
 În aceastǎ situaţie consiliul local al municipiului Bacǎu trebuie sǎ adopte 
o hotǎrâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 
2009 în municipiul Bacǎu, drept pentru care rog consiliul local al municipiului 
Bacǎu sǎ aprobe proiectul de hotǎrâre aşa cum a fost redactat şi prezentat. 
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PROIECT DE HOTǍRÂRE 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009 

în municipiului Bacău 
 

 
  Consiliul Local al Municipiului Bacău, 
Având în vedere: 
 - Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele şi taxele locale, din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- Prevederile pct. 2901 (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificatǎ şi completatǎ, aprobate prin 
Hotǎrârea Guvernului României nr. 44/2004, modificatǎ şi completatǎ; 

-   Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău; 
 
În baza prevederilor art. 27, 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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
Art. 1 - Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2009 în municipiul 
Bacău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2  - Hotărârea va intra în vigoare la data de 01.01.2009 dată la care se 
abrogă HCL nr. 156/31.05.2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, 
precum şi orice alte prevederi contrare. 
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RAPORT 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, la  proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul 2009 în municipiul Bacǎu 
 
 
 

Potrivit prevederilor pct. 2901 (2) din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificatǎ şi completatǎ, aprobate prin 
Hotǎrârea Guvernului României nr. 44/2004, modificatǎ şi completatǎ, pentru 
anii fiscali 2008 şi 2009, consiliile locale adoptǎ hotǎrâri privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, pânǎ la data de 31 mai a anului precedent şi vor fi 
aplicate începând cu data de 1 ianuarie  a anului urmǎtor. 
 În aceastǎ situaţie consiliul local al municipiului Bacǎu trebuie sǎ adopte 
o hotǎrâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 
2009 în municipiul Bacǎu, drept pentru care avizǎm favorabil proiectul de 
hotǎrâre aşa cum a fost redactat. 
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