
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, DL. TESCARU SORINEL – 

VASILE, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul 

Bacău, proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 

precum şi taxa de salubrizare pentru anul  2016 în municipiul Bacău. 

 Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, 

unde a fost afişat prin Procesul Verbal de afişare nr. 8281/ 3 din 21.10.2015. 

 În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite, vor putea 

trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-

nei Ilie Diana, sau pe adresa de e-mail diana.ilie@primariabacau.ro, până la 

data de 02.11.2015. 

  

 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 

2016 în municipiul Bacău 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

         Avand in vedere:   

- Referatul nr. 286723/ 15.10.2015 al Directiei Economice, cu propuneri privind nivelul 

impozitelor şi taxelor locale precum şi nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2016, în 

municipiul Bacău; 

- Referatul nr. 229019/ 15.10.2015 al Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor a 

Municipiului Bacău; 

- Referatul nr. 286654/ 01.10.2015 al Direcţiei Pieţelor; 

- Referatul nr. 7799/ 01.10.2015 al Compartimentului Autorizare Activitate Economică şi 

Transport; 

- Referatul nr. 78147/ 02.10.2015 al Arhitectului Şef – Compartiment Administrarea şi 

Inventarierea Patrimoniului; 

- Referatul nr. 7879/ 06.10.2015 al Direcţiei Administrare Baze Sportive; 

- Expunerea de motive nr. 8175/ 16.10.2015 a Viceprimarului Municipiului Bacău;  

- Raportul  nr. 8176/ 16.10.2015 al compartimentelor de specialitate; 

- Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele şi taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 

privind Codul fiscal; 

- Prevederile art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată; 

- Prevederile  art. 6 alin. (1) lit. k din Legea nr. 101/ 2006 – Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată; 

- Prevederile O.G. nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală; 
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-Prevederile art. 7 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

-Prevederile art. 47, ale art. 61 (2) şi ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a 

administraţiei publice locale,  republicată si actualizată; 

       În baza dispoziţiilor art. 27, art. 36 (2) lit.“b”, (4) lit. “c” şi  art. 45 (2) lit.”c” din Legea nr. 

215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicatǎ si actualizata, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1.  –  Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, în municipiul Bacău,  

conform Anexei nr. 1, cu subanexele nr. 1a, 1b, 1c, 1d şi 1e, părţi integrante din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2. – Se  stabileşte taxa de salubrizare în municipiul Bacău, pentru anul 2016, conform 

Anexelor nr. 2, 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

prin Direcţia economică, Director adjunct-Impozite şi Taxe Locale, Direcţia Salubrizare 

Agrement Parcuri, Direcţia Pieţelor, Serviciul Juridic şi Aplicarea Legilor Proprietăţii, Direcţia 

Administrare Baze Sportive, Direcţia Publică de Evidenţă a  Persoanelor a Municipiului Bacău, 

Compartimentul Autorizare Activitate Economică şi Transport, Compartimentul Administrarea 

şi Inventarierea Patrimoniului, Registrul Agricol, Arhitectul  Şef, Biroul Autorizaţii în 

Construcţii şi Urbanism, Serviciul Drumuri, Reţele şi Iluminat, Compartimentul Evidenţă 

Contracte, Serviciul Stare Civilă, Registrul Agricol, CIC, Poliţia Municipiului Bacău. 

 

Art. 4. – Prezenta hotǎrâre  se va aplica începând cu  data de 1 ianuarie 2016 si se va  

comunica Direcţiei Economice, Direcţiei Salubrizare, Agrement, Parcuri, Direcţiei Pieţelor, 

Direcţiei Juridice şi Administraţie Locală, Direcţiei Administrare Baze Sportive din cadrul 

Primăriei Municipiului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii. 
 

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

VASILE – SORINEL TESCARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU   

Anexa nr.1 la HCL  nr. ....... din.......... 2015 

 

 

CAPITOLUL I 

Nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016  

în municipiul Bacău 
 

 

 Pct.1Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri 

    

  Reguli generale 

(1) Orice   persoană care are în proprietate o clădire situată în municipiul Bacău datorează anual 

impozit pentru acea clădire. 

(2) Pentru   clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-

teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, 

altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a 

concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în 

condiţii similare impozitului pe clădiri. 

(4) Taxa pe   clădiri se stabileşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de 

concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 

(5) Pe   perioada în care pentru o clădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe 

clădiri. 

(6) În cazul   în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, 

fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din 

clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor 

în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea 

respectivă. 

   

 

 Pct.2 Scutiri 

(1) Nu se   datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 

a) clădirile   aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-

teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât 

cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public; 

b) clădirile   aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori 

în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru 

activitatea proprie a acestora; 

c) clădirile   aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, 

cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine 

acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

d) clădirile   care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase 

recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu 

excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 

e) clădirile   funerare din cimitire şi crematorii; 

f) clădirile utilizate   de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, 

autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 

activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea 

meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către 

creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; 



g) clădirile   unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor 

sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

h) clădirile   unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi 

economice; 

i) clădirile   din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate 

de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

j) clădirile   care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, 

oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum 

şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, 

cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

k) clădirile   care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi 

tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt 

folosite pentru alte activităţi economice; 

l) clădirile   aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 

m) clădirile   Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în 

calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

n)   clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu 

respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

o) clădirile   care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, 

silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt 

folosite pentru alte activităţi economice; 

p) clădirea   folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 

pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor 

drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

q) clădirile   aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome 

"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 

activităţi economice; 

r) clădirile   aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război 

şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

s) clădirea   folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute 

la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 

motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

t) clădirea   folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 

handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a 

reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul 

I de invaliditate; 

u) clădirile   aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în 

administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia 

încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

v) clădirile   destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi 

administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a 

Registrelor Naţionale Notariale; 

w) clădirile   deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie. 

(2) Consiliul   local acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele 

clădiri: 

   

a) clădirile   utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale 

şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

b) clădirile   utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără   scop 

lucrativ; 



c) clădirile   restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 

privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine 

afectaţiunea de interes public; 

 d) clădirile afectate de calamităţi   naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 

ianuarie a anului   în care s-a produs evenimentul; 

e) clădirile   la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru 

creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 

întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de 

către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit 

energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind 

creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 158/2011, cu modificările   şi completările ulterioare; 

f) clădirile   deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 

(3) Scutirea   sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele 

justificative. 

(4) Impozitul   pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate 

pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul 

unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este 

îndeplinită această condiţie. 

    

Pct. 3   Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 

(1) Pentru   clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%, asupra valorii impozabile a 

clădirii.  

(2) Valoarea   impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei 

construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă 

corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor: 
 

 

┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                   │                 Valoarea impozabilă           │ 

│                                                   │                     - lei/mp -                │ 

│                  Tipul clădirii                   ├───────────────────────┬───────────────────────┤ 

│                                                   │ Cu instalaţii de apă, │Fără instalaţii de apă,│ 

│                                                   │canalizare, electrice  │canalizare, electrice  │ 

│                                                   │şi încălzire (condiţii │     sau încălzire     │ 

│                                                   │      cumulative)      │                       │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ 

│A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi  │                       │                       │ 

│exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte     │         1.000         │          600          │ 

│materiale rezultate în urma unui tratament termic  │                       │                       │ 

│şi/sau chimic                                      │                       │                       │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ 

│B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din      │                       │                       │ 

│piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci │           300         │          200          │ 

│sau din orice alte materiale nesupuse unui         │                       │                       │ 

│tratament termic şi/sau chimic                     │                       │                       │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ 

│C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu   │                       │                       │ 

│pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice   │           200         │          175          │ 

│alte materiale rezultate în urma unui tratament    │                       │                       │ 

│termic şi/sau chimic                               │                       │                       │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ 

│D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din│                       │                       │ 

│piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci │           125         │           75          │ 

│sau din orice alte materiale nesupuse unui         │                       │                       │ 

│tratament termic şi/sau chimic                     │                       │                       │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ 

│E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│75% din suma care s-ar │75% din suma care s-ar │ 

│adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau│   aplica clădirii     │    aplica clădirii    │ 

│la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare     │                       │                       │ 

│dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D   │                       │                       │ 

├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ 

│F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│50% din suma care s-ar │50% din suma care s-ar │ 

│adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol    │   aplica clădirii     │    aplica clădirii    │ 

│şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât│                       │                       │ 

│cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de     │                       │                       │ 

│clădiri prevăzute la lit. A-D                      │                       │                       │ 

└───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘ 

 

(3)   În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii 

impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă cea mai mare 

corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 



(4)   Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor 

secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol 

sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor 

neacoperite. 

(5)   Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul 

exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei 

utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 

(6)   Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care 

este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de 

corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

 
Zona în cadrul 

localității 

Coeficientul de 

corecție 
A 2,5 

B 2,4 

C 2,3 

D 2,2 

 

 

(7)   În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, 

coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10. 

(8)   Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se 

reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 

a)   cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului 

fiscal de referinţă; 

b)   cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la 

data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

c)   cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la 

data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

(9)   În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere 

fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost 

efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care 

cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea 

cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, 

modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru 

menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile 

construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii 

arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, 

la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de 

valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

   

 

Pct.4  Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 

(1)   Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri 

se calculează prin aplicarea unei cote de 0,8% asupra valorii care poate fi: 

a)   valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 

ani anteriori anului de referinţă; 

b)   valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă; 

c)   valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 

clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 

(3)   Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru 

activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% 

asupra valorii impozabile a clădirii. 

(4)   În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), 

impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile.   

 



 Pct.5 Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor 

fizice 

(1)   În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se 

calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial și pentru 

suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. 

(2)   În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară 

nicio activitate economică, impozitul se calculează cu o cotă de 0,1% din valoarea impozabilă a 

clădirii. 

(3)   Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi 

evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli: 

a)   în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară 

nicio activitate economică, impozitul se calculează cu o cotă de 0,1% din valoarea impozabilă a 

clădirii; 

b)   în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară 

activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care 

desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează cu o cotă de 0,8% din valoarea 

impozabilă a clădirii stabilită conform pct. 4. 

    

Pct.  6 Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice 

(1)   Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a 

clădirii. 

(2)   Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,8% asupra valorii impozabile a 

clădirii. 

(3)   Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea 

unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

(4)   În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul 

se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial 

conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. 

(2) sau (3). 

(5)   Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în 

proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care 

se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 

a)   ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 

b)   valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

c)   valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului 

fiscal anterior; 

d)   valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 

clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 

e)   în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea 

rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 

standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

f)   în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea 

proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de 

administrare sau de folosinţă, după caz. 

(6)   Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de 

evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a 

bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. 

(7)   Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a 

fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. 

(8)   În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 

3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 



(9)   În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat 

valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea 

stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 

 

Pct.   7 Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor 

(1)   Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate 

clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

(2)   În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are 

obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se 

află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând 

cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(3)   Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează: 

a)   pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de 

construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data 

terminării efective a lucrărilor; 

b)   pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din 

aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege; 

c)   pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în 

autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în 

condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care 

are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de 

recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, 

consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se 

stabileşte impozitul pe clădiri. 

(4)   Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor 

administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate 

aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire. 

(5)   În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an 

fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 

31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

(6)   În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei 

clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, precum şi în cazul 

reevaluării unei clădiri, care determină creşterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are 

obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 

competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective şi datorează 

impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(7)   În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de 

impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen 

de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data 

de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de 

desfiinţare. 

(8)   Dacă încadrarea clădirii în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an 

sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, 

impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(9)   În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de 

proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin 

lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în 

registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local 

lucrarea de cadastru, ca anexă la declaraţia fiscală. 

(10)   În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga 

durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 

a)   impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 

celui în care a fost încheiat contractul; 



b)   în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului 

sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a 

rezilierii contractului de leasing; 

c)   atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local 

în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării 

contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente 

similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de 

leasing însoţită de o copie a acestor documente. 

(11)   Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie 

dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd 

perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a 

transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 

(12)   Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul 

fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii 

următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, 

închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract. 

(13)   În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care 

datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază 

teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a 

înregistrat situaţia respectivă. 

(14)   Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la 

oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 

(15)   Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care 

beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri. 

   

 

Pct.   8 Plata impozitului/taxei 

(1)   Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie, inclusiv. 

(2)   Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 

contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

(3)   Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei 

inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

(4)   În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza 

aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri 

cumulat. 

5)   Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din 

perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, 

administrare ori folosinţă. 

    

Pct.   9 Impozitul pe teren şi taxa pe teren 

   

 

  Reguli generale 

(1)   Orice persoană care are în proprietate teren situat în municipiul Bacău datorează pentru 

acesta un impozit anual. 

(2)   Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-

teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa 

pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 

administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren. 

(3)   Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe 

teren prevăzută la alin. (2) se datorează către bugetul local al municipiului Bacău.  

(4)   Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de 

concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă. 



(5)   Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe 

teren. 

(6)   În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare 

proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se 

pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o 

parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. 

   

 

   

Pct. 10 Scutiri 

(1)   Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: 

a)   terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-

teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement; 

b)   terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare 

ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru 

activitatea proprie a acestora; 

c)   terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a 

întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter 

umanitar, social şi cultural; 

d)   terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum 

şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi 

economice; 

e)   terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor; 

f)   terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, 

autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru 

activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea 

meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către 

creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

g)   terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi 

economice; 

h)   terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente 

infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente 

acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind 

categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară; 

i)   terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, 

hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de 

protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate 

astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului; 

j)   terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât 

durează ameliorarea acestora; 

k)   terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau 

silvicultură; 

l)   terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale 

administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele 

de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor 

reprezentând zone de siguranţă; 

m)   terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele 

ale metroului; 

n)   terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele 

utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

o)   terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu 

respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

p)   terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în 

calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 



q)   terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor 

care sunt folosite pentru activităţi economice; 

r)   terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de 

război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

s)   terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

t)   terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 

handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a 

reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul 

I de invaliditate; 

u)   terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

v)   terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi 

administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a 

Registrelor Naţionale Notariale; 

w)   suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se 

reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta 

de până la 20 de ani; 

x)   terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 

y)   terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în 

administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia 

terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 

(2)     Consiliile locale acordă scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru: 

a)   terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 

neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

b)   terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 

lucrativ; 

c)   terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 

lucrativ; 

d)     terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 

e)   terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor   restricţii de utilizare; 

(3)   Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele 

justificative. 

4)   Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate 

pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul 

unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care 

este îndeplinită această condiţie. 

    

Pct.   11 Calculul impozitului/taxei pe teren 

(1)   Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în 

care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de 

consiliul local. 

(2)   În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 

folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 

folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m², inclusiv, impozitul/taxa 

pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 
 

Zona în cadrul localității Nivelul impozitului/taxă – lei/ha 

A 8.600 

B 6.500 



C 4.500 

D 2.200 

 

(3)   În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 

folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m², impozitul/taxa 

pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 

corespunzător prevăzut la alin. (5). 

(4)   Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul 

următor, exprimate în lei pe hectar: 
 
┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┐ 

│Nr. │                        Zona                        │  A │  B │  C │  D │ 

│crt.│                Categoria de folosinţă              │    │    │    │    │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 1  │Teren arabil                                        │ 28 │ 21 │ 19 │ 15 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 2  │Păşune                                              │ 21 │ 19 │ 15 │ 13 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 3  │Fâneaţă                                             │ 21 │ 19 │ 15 │ 13 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 4  │Vie                                                 │ 46 │ 35 │ 28 │ 19 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 5  │Livadă                                              │ 53 │ 46 │ 35 │ 28 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 6  │Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră        │ 28 │ 21 │ 19 │ 15 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 7  │Teren cu ape                                        │ 15 │ 13 │  8 │  0 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 8  │Drumuri şi căi ferate                               │  0 │  0 │  0 │  0 │ 

├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤ 

│ 9  │Teren neproductiv                                   │  0 │  0 │  0 │  0 │ 

└────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┘ 

 

(5)   Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 5,00. 
 

  (6) Ca excepţie  de la prevederile alin. (2)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru 

terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea 

de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai 

dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

a)   au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 

b)   au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din 

desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 

(7)   În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 

înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în 

următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la pct. 3 alin. (6): 
 
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ 

│Nr. │                 Categoria de folosinţă                    │ Impozit│ 

│crt.│                                                           │  (lei) │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│1   │Teren cu construcţii                                       │  31    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│2   │Teren arabil                                               │  50    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│3   │Păşune                                                     │   28   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│4   │Fâneaţă                                                    │  28    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│5   │Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1       │  55    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│5.1 │Vie până la intrarea pe rod                                │    0   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│6   │Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1    │  56    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 



│6.1 │Livadă până la intrarea pe rod                             │    0   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│7   │Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia  │        │ 

│    │celui prevăzut la nr. crt. 7.                              │  16    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│7.1 │Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de  │        │ 

│    │protecţie                                                  │    0   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│8   │Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole       │   6    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│8.1 │Teren cu amenajări piscicole                               │  34    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│9   │Drumuri şi căi ferate                                      │    0   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│10  │Teren neproductiv                                          │    0   │ 

└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘ 

 

(8)   Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului 

dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face 

numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de 

gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei.  

 

Pct.12    Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren 

(1)   Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate 

terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

(2)   În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună 

o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află 

terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data 

de 1 ianuarie a anului următor. 

(3)   În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an 

fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data 

de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 

(4)   Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui 

an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, 

impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(5)   În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să 

depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 

competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează 

impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(6)   În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de 

proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în 

vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate 

din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea 

funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului 

următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la 

declaraţia fiscală. 

(7)   În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 

acestuia se aplică următoarele reguli: 

a)   impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 

celui în care a fost încheiat contractul; 

b)   în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la 

scadenţă, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 

celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a 

bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare 

a rezilierii contractului de leasing; 

c)   atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local 

în a cărui rază de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării 

contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente 



similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de 

leasing însoţită de o copie a acestor documente. 

(8)   Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie 

dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd 

perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a 

transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 

(9)   Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal 

local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare 

celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, 

administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract. 

(10)   În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care 

datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază 

teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a 

înregistrat situaţia respectivă. 

(11)   Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri 

la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 

(12)   Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care 

beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren. 

    

Pct.13   Plata impozitului şi a taxei pe teren 

(1)   Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie inclusiv. 

(2)   Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către 

contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.  

(3)   Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi 

juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

(4)   În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza 

aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren 

cumulat. 

(5)   Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din 

perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, 

administrare ori folosinţă. 

Pct.14 Încadrarea în zone a terenurilor proprietatea persoanelor fizice şi juridice situate în 

intravilanul municipiului Bacău, este următoarea: 

 Zona A: 

1 Mai, 9 Mai, Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexei Tolstoi (până la calea  ferată), Aleea 

Armoniei, Aleea Ateneului, Aleea Eternităţii, Aleea Ghioceilor, Aleea Iulian Antonescu (str. nouă 

ce se desprinde din str. Mihai Viteazu pe un tronson de 138 ml si 5 ml lăţime, situat din str. 9 Mai 

până în spatele Băncii BANC–POST, între Liceul Sportiv şi Banca Comercială Română), Aleea 

Parcului, Aleea Vişinului, Ana Ipătescu, Apusului, Ardealului, Aurel Vlaicu, Avram Iancu, 

Banatului, Banca Naţională, Banu Mărăcine, Bogdan Voievod, Bucovinei, Bulevardul Ioniţă Sandu 

Sturza, Bulevardul Unirii (până la podul de peste râul Bistriţa), Caişilor, Calea Mărăşeşti, Carpaţi, 

Castanilor, Cezar Bolliac, Cornişa Bistriţei, Crângului, Cremenea, Cronicar Ion Neculce, Cuza 

Vodă, Decebal, Dumbrava Roşie, Dumbravei, Ecaterina Varga, Emil Racoviţă, Energiei, Erou 

Ciprian Pintea, Erou Costel Marius Hasan, Erou Gheorghe Nechita, Erou Gheorghe Rusu, Florilor, 

Frasinului, Fundătura Stadionului, Fundătura Trotuş, Gării, Garofiţei, George Apostu, George 

Bacovia, I.L. Caragiale, Iernii, Ion Ghelu Destelnica (fostǎ Trotuş), Ion Luca, Ion Păun Pincio, 

Lalelelor, Libertăţii, Livezilor, Lucreţiu Pătrăşcanu, Luminii, Mihai Eminescu, Mihai Viteazu, 

Mihail Kogălniceanu, Maramureş, Martir Cloşca, Martir Crişan, Martir Horia, Măgura Caşin, 

Milcov, Mioriţei, Mircea Eliade, Miron Costin, Mitropolit Veniamin Costache, Neagoe Vodă, 

Nicolae Bălcescu, Nicolae Titulescu, Nicu Enea, Nucului, Nufărului, Oituz, Panselelor, Pasajul 

Revoluţiei, Păcii, Petru Rareş, Piaţa Gării, Piaţa Revoluţiei, Piaţa Tricolorului (în Centru), Pictor 

Ion Andreescu, Pictor Theodor Aman, Pieţii,  Plantelor, Poet Andrei Mureşanu, Popa Şapcă, 

Progresului, Radu Negru, Războieni, Slănicului, Spiru Haret, Stadionului, Şoimului, Ştefan cel 

Mare, Tipografilor, Toamnei, Traian, Trandafirilor, Trecătoarea 9 Mai, Vadul Bistriţei, Valea Albă, 

Vasile Alecsandri, Violetelor, Viorelelor. 



Zona B:  

22 Decembrie, 8 Martie, Aeroportului (de la Republicii la linia ferată precum şi partea paralelă cu 

linia ferată până la str. Narciselor, către Henri Coandă), Aleea Constructorului, Aleea 

Electricienilor, Aleea Metalurgiei, Aleea Moldoviţei (în cartierul Gherăieşti), Aleea Oţelarilor, 

Aleea Proiectantului, Alunului, Aprodu Purice, Aviatorilor, Barajului, Bradului, Bicaz (de la pod 

către Chimiei), Buciumului, Bulevardul Vasile Pârvan, Bulevardul Unirii (porţiunea cuprinsă între 

podul peste râul Bistriţa şi intersecţia cu străzile Calea Romanului şi Tecuciului), Calea Moldovei, 

Calea Republicii (până la podul CFR), Calea Romanului, Călugăreni, Chimiei (până la intersecţia 

cu str. Bicaz), Condorilor, Costache Negri, Digul Bârnat, Dr. Victor Babeş, Fagului, Făgăraş, 

Hatman Berescu, Henri Coandă, Ion Ionescu de la Brad, Iosif Cocea, Letea, Logofăt Tăutu, Lunei, 

Narciselor, Neptun, Nordului (zona cu blocuri), Prelungirea Bradului, Prieteniei, Primăverii, 

Sucevei, Tazlăului, Traian Vuia, Turbinei, Vântului, Venus, Vrancei, Vulturului, Zefirului, 

Zimbrului. 

 Zona C: 

Arcadie Şeptilici,  Bicaz (de la Tolstoi la pod), Bucegi, Calea Bârladului, Calea Moineşti, Calea 

Republicii (terenurile situate între podul CFR şi limita administrativă a municipiului Bacău spre 

comuna Nicolae Bălcescu), Chimiei   (de la intersecţia cu str. Bicaz până la intersecţia cu str. 

Înfrăţirii), Constantin Ene, Constanţei, Gheorghe Glod, Înfrăţirii, Mărăşti, Nordului (zona fără 

blocuri), Plaiului, Tecuciului, Trecătoarea Tecuciului. 

Zona D: 

13 Septembrie, Abatorului, Aeroportului (partea paralelă cu linia ferată până la str. Narciselor, către 

Aeroport), Agudului, Alba Iulia, Alexandru Golescu, Alexandru Lăpuşneanu, Alexandru Vlahuţă, 

Alexei Tostoi (de la linia CFR către Cimitirul Sarata), Arinilor, Arţarului, Austrului, Bogdan 

Petriceicu Haşdeu, Brânduşei, Bujorilor, Calea Dr. Alexandru Şafran (fostă Calea D.N. nr. 11 

Bacău-Oneşti), Cantonului, Caraiman, Căpitan Ioan Boroş, Căpitan Ernest Târţescu, Căpitan Vasile 

Merica, Căpitan Victor Precup, Câmpului, Ceahlăului, Cerbului, Cezar Uncescu, Chimiei (de la 

intersecţia cu str. Înfrăţirii pănă la capăt–zona SOFERT), Ciprian Porumbescu, Cireşoaia, Colonel 

Nicolae Drăghici, Constantin Muşat (fostă Stejarului), Constantin Platon, Corbului, Costache Radu  

(în cartierul Şerbăneşti, în lungime de 1000 ml şi 6 ml lăţime; paralelă cu Calea Romanului), 

Crǎiţelor, Crinului, Crizantemelor, Daciei, Depoului, Dimitrie Buşilă, Dimitrie Cantemir, Dorului, 

Dr. Constantin Istrate, Dragoş Vodă, Ecaterina Teodoroiu, Frunzei, Fundătura Bogdan Petriceicu 

Haşdeu, General Dr. Dragomir Badiu, General Eremia Grigorescu, General Grigore Cantilli, 

General Ştefan Guşe, George Coşbuc, George Enescu, Gheorghe Asachi, Gheorghe Donici, 

Gheorghe Hociung (str. nouă în cartierul Şerbăneşti, 1025 ml şi  6 ml lăţime; paralelă cu canalul de 

irigaţie şi perpendiculară pe coasta dealului care face hotarul cu comuna Săuceşti), Gheorghe Lazăr, 

Gheorghe Negel, Gheorghe Şincai, Gheorghe Vrânceanu, Gladiolei, Gloriei, Grigore Tăbăcaru, 

Holtului, Iasomiei, Iaşilor, IlarieVeronca, Independenţei, Ion Creangă, Ion Roată, Izvoare, 

Lăcrămioarelor, Leon Sakellary (în cartierul Şerbăneşti, în lungime de 75 ml şi 6 m lăţime; situată 

în prelungirea str. Câmpului, deja existentă), Licurici, Liliacului, Limpedea, Liniştei, Locotenent 

Vasile Niculescu, Locotenent Victor Botocan, Lt. Col. Ioan Zărnescu, Luceafărului, Lunca Bistriţei, 

Lupeni, Macilor, Magnoliilor (fostă Crinilor), Maior Alexandru Velican, Mareşal Alexandru 

Averescu, Margaretelor, Militari,  Mitropolit Andrei Şaguna, Morii, Muncii, Muşcatelor, Nalbei, 

Nicolae Copernic, Nicolae Lascăr Bogdan, Ogorului, Orhideelor, Orizontului, Ozanei, Petuniilor, 

Pictor Nicolae Grigorescu, Pictor Ştefan Luchian, Plopilor,  Poet Vasile Cârlova, Poligonului (în 

cartierul Constantin Muşat), Pomilor, Procopie Strat, Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Prunului, 

Prutului, Răzoare, Rodnei, Romanţei, Rozelor, Salcâmilor, Salciei, Sânzienelor, Scânteii, Serei, 

Siliştei, Silozului, Siretului, Speranţei, Spicului, Sublocotenent Adam, Şerbăneşti, Ştefan Zeletin, 

Teiului, Theodor Neculuţă, Tineretului, Timpului (în cartierul CFR), Tisei, Toporaşi, Trecatoarea 

Gherăieşti, Trecătoarea Islaz, Triumfului, Tudor Vladimirescu, Ulmilor, Vadul Pomilor, Vasile 

Lupu, Veronica Micle, Victor Nadolschi, Viilor,  Viitorului, Viselor, Xenopol, Zambilelor, 

Zorelelor. 

 

    

Pct.15   Impozitul pe mijloacele de transport 

    



  Reguli generale 

(1)   Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie 

înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul   de transport.      

(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este 

înmatriculat sau înregistrat în România. 

(3)   Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-

teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. 

(4)   În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 

întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. 

   

 

Pct.16   Scutiri 

(1)   Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 

a)   mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, 

văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc 

de transport, la alegerea contribuabilului; 

b)   mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap 

grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în 

proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi 

ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 

contribuabilului; 

c)   mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 

1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un 

singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

d)   mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 

3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

        e) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 

f)   mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de 

transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara 

unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public; 

g)   vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 

h)   mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 

i)   mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 

j)   mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 

k)   mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu 

scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni 

cu caracter umanitar, social şi cultural; 

l)   mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de 

servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, 

ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu 

handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

m)   autovehiculele acţionate electric; 

n)   autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul 

propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 

o)   mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale.   

 

Pct.17   Calculul impozitului 

(1)   Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport 

(2)   În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se 

calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc 

sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 
 ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ 

 │Nr. │       Mijloace de transport cu tracţiune mecanică       │Lei/200 cmc  │ 



 │crt.│                                                         │sau fracţiune│ 

 │    │                                                         │din aceasta  │ 

 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ 

 │     I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta)      │ 

 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ 

 │  1 │Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu │      8      │ 

 │    │capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv    │             │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  2 │Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea  │      9      │ 

 │    │cilindrică de peste 1.600 cmc                            │             │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  3 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi │     18      │ 

 │    │2.000 cmc inclusiv                                       │             │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  4 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi │     72      │ 

 │    │2.600 cmc inclusiv                                       │             │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  5 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi │    144      │ 

 │    │3.000 cmc inclusiv                                       │             │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  6 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc │    290      │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  7 │Autobuze, autocare, microbuze                            │     24      │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  8 │Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă│     30      │ 

 │    │autorizată de până la 12 tone, inclusiv                  │             │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  9 │Tractoare înmatriculate                                  │     18      │ 

 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ 

 │                     II. Vehicule înregistrate                              │ 

 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ 

 │  1 │Vehicule cu capacitate cilindrică                        │ lei/200 cmc │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │ 1.1│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică           │     4       │ 

 │    │< 4.800 cmc                                              │             │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │ 1.2│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică           │     6       │ 

 │    │> 4.800 cmc                                              │             │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 

 │  2 │Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată          │  150 lei/an │ 

 └────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ 

(3)   În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 

(4)   În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 

motocicletele respective. 

(5)   În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai 

mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută 

în tabelul următor: 
 
 ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 

 │     Numărul de axe şi greutatea brută încărcată    │        Impozitul      │ 

 │                  maximă admisă                     │       (în lei/an)     │ 

 │                                                    ├─────────────┬─────────┤ 

 │                                                    │    Ax(e)    │  Alte   │ 

 │                                                    │ motor(oare) │sisteme  │ 

 │                                                    │ cu sistem   │  de     │ 

 │                                                    │de suspensie │suspensie│ 

 │                                                    │ pneumatică  │ pentru  │ 

 │                                                    │    sau      │ axele   │ 

 │                                                    │echivalentele│ motoare │ 

 │                                                    │ recunoscute │         │ 

 ├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 

 │  I│două axe                                                                │ 

 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 

 │   │ 1│Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de   │      0      │    133  │ 

 │   │  │13 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 2│Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de   │    133      │    367  │ 

 │   │  │14 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 3│Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de   │    367      │    517  │ 

 │   │  │15 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 4│Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de   │    517      │  1.169  │ 

 │   │  │18 tone                                      │             │         │ 



 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 5│Masa de cel puţin 18 tone                    │    517      │  1.169  │ 

 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 

 │ II│3 axe                                                                   │ 

 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 

 │   │ 1│Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de   │    133      │    231  │ 

 │   │  │17 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 2│Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de   │    231      │    474  │ 

 │   │  │19 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 3│Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de   │    474      │    615  │ 

 │   │  │21 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 4│Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de   │    615      │    947  │ 

 │   │  │23 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 5│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │    947      │  1.472  │ 

 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 6│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │    947      │  1.472  │ 

 │   │  │26 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 7│Masa de cel puţin 26 tone                    │    947      │  1.472  │ 

 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 

 │III│4 axe                                                                   │ 

 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 

 │   │ 1│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │    615      │    623  │ 

 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 2│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │    623      │    973  │ 

 │   │  │27 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 3│Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de   │    973      │  1.545  │ 

 │   │  │29 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 4│Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de   │  1.545      │  2.291  │ 

 │   │  │31 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 5│Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de   │  1.545      │  2.291  │ 

 │   │  │32 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 6│Masa de cel puţin 32 tone                    │  1.545      │  2.291  │ 

 └───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘ 

 

(6)   În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 

transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe 

mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 
 ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 

 │     Numărul de axe şi greutatea brută încărcată    │        Impozitul      │ 

 │                  maximă admisă                     │       (în lei/an)     │ 

 │                                                    ├─────────────┬─────────┤ 

 │                                                    │   Ax(e)     │ Alte    │ 

 │                                                    │ motor(oare) │sisteme  │ 

 │                                                    │ cu sistem   │  de     │ 

 │                                                    │de suspensie │suspensie│ 

 │                                                    │ pneumatică  │ pentru  │ 

 │                                                    │    sau      │ axele   │ 

 │                                                    │echivalentele│motoare  │ 

 │                                                    │ recunoscute │         │ 

 ├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 

 │  I│2 + 1 axe                                                               │ 

 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 

 │   │ 1│Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de   │       0     │      0  │ 

 │   │  │14 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 2│Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de   │       0     │      0  │ 

 │   │  │16 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 3│Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de   │       0     │     60  │ 

 │   │  │18 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 4│Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de   │      60     │    137  │ 



 │   │  │20 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 5│Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de   │     137     │    320  │ 

 │   │  │22 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 6│Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de   │     320     │    414  │ 

 │   │  │23 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 7│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │     414     │    747  │ 

 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 8│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │     747     │  1.310  │ 

 │   │  │28 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 9│Masa de cel puţin 28 tone                    │     747     │  1.310  │ 

 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 

 │ II│2+2 axe                                                                 │ 

 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 

 │   │ 1│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │     128     │    299  │ 

 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 2│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │     299     │    491  │ 

 │   │  │26 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 3│Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de   │     491     │    721  │ 

 │   │  │28 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 4│Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de   │     721     │    871  │ 

 │   │  │29 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 5│Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de   │     871     │  1.429  │ 

 │   │  │31 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 6│Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de   │   1.429     │  1.984  │ 

 │   │  │33 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 7│Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de   │   1.984     │  3.012  │ 

 │   │  │36 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 8│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   1.984     │  3.012  │ 

 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 9│Masa de cel puţin 38 tone                    │   1.984     │  3.012  │ 

 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 

 │III│2+3 axe                                                                 │ 

 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 

 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   1.579     │  2.197  │ 

 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │   2.197     │  2.986  │ 

 │   │  │40 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone                    │   2.197     │  2.986  │ 

 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 

 │ IV│3+2 axe                                                                 │ 

 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 

 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   1.395     │  1.937  │ 

 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │   1.937     │  2.679  │ 

 │   │  │40 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de   │   2.679     │  3.963  │ 

 │   │  │44 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 4│Masa de cel puţin 44 tone                    │   2.679     │  3.963  │ 

 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 

 │ V │3+3 axe                                                                 │ 

 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 

 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │     794     │    960  │ 

 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │     960     │  1.434  │ 

 │   │  │40 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de   │   1.434     │  2.283  │ 

 │   │  │44 tone                                      │             │         │ 



 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 4│Masa de cel puţin 44 tone                    │   1.434     │  2.283  │ 

 └───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘ 

 

(7)   În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie 

de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma 

corespunzătoare din tabelul următor: 
 
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 

 │                  Masa totală maximă autorizată              │    Impozit   │ 

 │                                                             │    - lei -   │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │a. Până la 1 tonă, inclusiv                                  │       9      │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone                   │      34      │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone                   │      52      │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │d. Peste 5 tone                                              │      64      │ 

 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 

 

(8)   În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu 

suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 

 │                  Mijlocul de transport pe apă               │    Impozit   │ 

 │                                                             │    - lei -   │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz   │       21     │ 

 │personal                                                     │              │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri                │       56     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │3. Bărci cu motor                                            │      210     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │4. Nave de sport şi agrement                                 │              │ 

 │                                                             │      1.000   │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │5. Scutere de apă                                            │      210     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │6. Remorchere şi împingătoare:                               │        X     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │a) până la 500 CP, inclusiv                                  │      559     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv                 │      909     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv                │     1398     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │d) peste 4000 CP                                             │     2237     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta│      182     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                       │        X     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv│      182     │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până │      280     │ 

 │la 3000 de tone, inclusiv                                    │              │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone         │      490     │ 

 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 

 

(9)   Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se 

stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt 

document similar. 

    

Pct.18   Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport 



(1)   Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care 

deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România 

la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

(2)   În cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, 

proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază 

teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de 

zile de la data înmatriculării/înregistrării, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând 

cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(3)   În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul 

datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării 

acestuia în România. 

(4)   În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să 

depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, 

sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să 

datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(5)   În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, 

inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia 

depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază 

teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la 

modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(6)   În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 

întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 

a)   impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia 

încetează contractul de leasing financiar; 

b)   locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de 

competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-

verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în 

posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente; 

c)   la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii 

declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii 

procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea 

bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente. 

(7)   Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care 

beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport. 

    

Pct.19   Plata impozitului 

(1)   Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie inclusiv. 

(2)   Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an 

de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie 

de 10%. 

(3)   Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către 

contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 

primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de 

transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-

teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 

   

 

Pct.20   Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

   

  Reguli generale 



Orice   persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionată în 

prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară. 

   

 

Pct.21   Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a 

altor avize şi autorizaţii 

(1)   Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma 

stabilită conform tabelului următor: 
 
 ┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 

 │Suprafaţa pentru care se obţine certificatul    │                       │ 

 │        de urbanism                             │      - lei -          │ 

 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

 │a) până la 150 m², inclusiv                     │           6           │ 

 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

 │b) între 151 şi 250 m², inclusiv                │           7           │ 

 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

 │c) între 251 şi 500 m², inclusiv                │           9           │ 

 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

 │d) între 501 şi 750 m², inclusiv                │           12          │ 

 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

 │e) între 751 şi 1.000 m², inclusiv              │           14          │ 

 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ 

 │f) peste 1.000 m²                               │   14 + 0,01 lei/m²,   │ 

 │                                                │pentru fiecare m² care │ 

 │                                                │  depăşeşte 1.000 m²   │ 

 │                                                │                       │ 

 └────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘ 

 

(2)   Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

(3)   Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se 

stabileşte de consiliul local în sumă de 15 lei. 

(4)   Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau 

clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

(5)   Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele 

menţionate la alin. (4) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv 

valoarea instalaţiilor aferente. 

(6)   Pentru taxele prevăzute la alin. (4) şi (5) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de 

construcţie se aplică următoarele reguli: 

a)   taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care 

solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului; 

b)   pentru taxa prevăzută la alin. (4), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai 

mică decât valoarea impozabilă a clădirii. 

c)   în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 

zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să 

depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al 

autorităţii administraţiei publice locale; 

d)   până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea 

lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale 

are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 

e)   până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al 

autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită 

orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă 

care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 

(7)   Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul 

taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 



(8)   Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este 

egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă 

părţii desfiinţate. 

(9)   Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi 

prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările 

topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de 

prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor 

fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare de 8 lei. 

(10)   În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii 

au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta 

diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel 

încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată. 

(11)   Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în 

vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 

(12)   Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 

campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 

(13)   Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de 

expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 8 

lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 

(14)   Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la 

reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

se stabileşte de consiliul local şi este de 13 lei, pentru fiecare racord. 

(15)   Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de 

către consiliile locale în sumă de 9 lei. 

   

 

Pct.22   Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi 

(1)   Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 20 lei. 

(2)   Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de 

comercializare a produselor din sectorul agricol este de 80 lei. 

 

Pct.23   Scutiri 

(1)   Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele: 

a)   certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de 

război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

b)   certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 

din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

c)   certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-

anexă; 

d)   certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau 

reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului; 

e)   certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public 

naţional, judeţean sau local; 

f)   certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o 

instituţie publică; 

g)   autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, 

conform legii; 

h)   certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o 

instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 

i)   certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o 

fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi 

ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi 

cultural; 



j)   certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o 

organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate 

care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, 

reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 

precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

k)   certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale. 

   

 

   

 

Pct.24 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

   

 

Pct.24.1   Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

(1)   Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza 

unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei 

prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin 

mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale. 

(2)   Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul 

prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor 

din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin 

ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet. 

(3)   Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă 

şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana 

prestează serviciile de reclamă şi publicitate. 

(4)   Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei 

respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 

(5)   Cota taxei este de 3%. 

(6)   Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care 

urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea 

adăugată. 

(7)   Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data 

de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă 

şi publicitate. 

    

Pct.24.2   Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

(1)   Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa   pct.23.1, datorează plata taxei anuale.       

(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea 

numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau 

publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel: 

a)   în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma 

este de 32 lei; 

b)   în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate, suma este de 23 lei. 

(3)   Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta 

numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de 

reclamă şi publicitate. 

(4)   Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, 

până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi 

publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până 

la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 



(5)   Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate 

să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în 

termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj. 

 

   

 

Pct.25 Scutiri 

(1)   Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor 

activităţi economice. 

(2)   Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de 

reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de 

afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la pct.23.1 fiind plătită de această ultimă 

persoană. 

(3)   Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile 

sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor. 

(4)   Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de 

identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte 

informaţii de utilitate publică şi educaţionale. 

(5)   Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul 

efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă 

şi publicitate. 

    

Pct.26   Impozitul pe spectacole 

    

Reguli   generale 

(1)   Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă 

activitate distractivă în municipiul Bacău are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole. 

 

Pct.27   Calculul impozitului 

(1)   Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din 

vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 

(2)   Cota de impozit este după cum urmează: 

a)   2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, 

concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un 

spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională; 

b)   5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 

(3)   Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele 

plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în 

vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor. 

(4)   Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul 

articol au obligaţia de: 

a)   a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al 

autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc 

spectacolul; 

b)   a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, 

precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente; 

c)   a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care 

depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente; 

d)   a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 

e)   a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice 

locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole; 

f)   a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi 

inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun 



de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 

contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului. 

    

Pct.28   Scutiri 

Spectacolele   organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole. 

   

 

Pct.29   Plata impozitului 

(1)   Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare 

celei în care a avut loc spectacolul. 

(2)   Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o 

declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data 

stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. 

(3)   Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al 

impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului. 

    

Pct.30   Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/1999, care constituie 

surse de venit ale bugetului local, sunt următoarele: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                       ANEXA                                             │ 

│              Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru                           │ 

├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Nr. │                                                                                    │ 

│crt.│ Extras din norma juridică                                                  - lei - │ 

├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│                                   CAPITOLUL I                                           │ 

│  Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de     │ 

│   instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă     │ 

│     Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte    │ 

│                 servicii prestate de unele instituţii publice                           │ 

├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤ 

│ 1. │Eliberarea de către organele administraţiei publice      │                          │ 

│    │centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum   │                          │ 

│    │şi de instituţii de stat, care, în exercitarea           │                          │ 

│    │atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite     │           2              │ 

│    │situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a   │                          │ 

│    │oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt     │                          │ 

│    │sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care      │                          │ 

│    │se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare│                          │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│ 2. │Eliberarea certificatului de producător                  │Punct abrogat prin art. 80│ 

│    │                                                         │lit. j) din Ordonanţa     │ 

│    │                                                         │Guvernului nr. 36/2002    │ 

│    │                                                         │privind impozitele şi     │ 

│    │                                                         │taxele locale             │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│ 3. │Eliberarea certificatelor de proprietate asupra          │                          │ 

│    │animalelor, pe cap de animal:                            │            X             │ 

│    ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│    │- pentru animale sub 2 ani                               │            2             │ 

│    ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│    │- pentru animale peste 2 ani                             │            2             │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│ 4. │Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii   │                          │ 

│    │asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de        │                          │ 

│    │proprietate:                                             │            X             │ 

│    ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│    │- pentru animale sub 2 ani                               │            2             │ 

│    ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│    │- pentru animale peste 2 ani                             │            5             │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│ 5. │Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală        │Punct abrogat prin art. 1,│ 

│    │                                                         │pct. 144 din Legea        │ 

│    │                                                         │nr. 174/2004 pentru       │ 

│    │                                                         │aprobarea Ordonanţei      │ 

│    │                                                         │Guvernului nr. 92/2003    │ 

│    │                                                         │privind Codul de procedură│ 

│    │                                                         │fiscală                   │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│ 6. │Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi │                          │ 

│    │a altor certificate medicale folosite în justiţie        │             2            │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│ 7. │Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier        │                          │ 

│    │judiciar                                                 │             2            │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│ 8. │Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a    │                          │ 

│    │schimbării numelui şi sexului                            │            15            │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│ 9. │Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a    │                          │ 

│    │desfacerii căsătoriei                                    │             2            │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│10. │Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă   │                          │ 



│    │române, a actelor de stare civilă întocmite de           │                          │ 

│    │autorităţile străine                                     │             2            │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│11. │Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a    │                          │ 

│    │actelor de stare civilă                                  │             2            │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│12. │Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul    │                          │ 

│    │celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate       │             2            │ 

├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤ 

│                                       CAPITOLUL II                                      │ 

│   Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea          │ 

│     menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare         │ 

│                                       şi de pescuit                                     │ 

├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤ 

│ 1. │Acte de identitate:                                      │           X              │ 

│    ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│    │a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate    │                          │ 

│    │pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea      │                          │ 

│    │valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii     │                          │ 

│    │străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi   │                          │ 

│    │înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului   │                          │ 

│    │sau a reşedinţei cetăţenilor români                      │           5              │ 

│    ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│    │b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului│Abrogat prin Ordonanţa de │ 

│    │sau a reşedinţei                                         │urgenţă a Guvernului      │ 

│    │                                                         │nr. 70/2009               │ 

│    ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│    │c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor│                          │ 

│    │străini şi ale persoanelor fără cetăţenie                │           6              │ 

│    ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│    │d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de       │Abrogat prin Ordonanţa de │ 

│    │identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor      │urgenţă a Guvernului      │ 

│    │pierdute, furate sau deteriorate                         │nr. 70/2009               │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│ 2. │Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice   │Abrogat prin Ordonanţa de │ 

│    │privind furnizarea unor date din Registrul permanent de  │urgenţă a Guvernului      │ 

│    │evidenţă a populaţiei                                    │nr. 70/2009               │ 

│    │                                                         │                          │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│ 3. │Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare     │            3             │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│ 4. │Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit       │            2             │ 

├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤ 

│                                                                                         │ 

│                                     CAPITOLUL III                                       │ 

│     Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii          │ 

│                                permiselor de conducere                                  │ 

├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤ 

│ 1. │Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o   │                          │ 

│    │şcoală de conducători de autovehicule:                   │             x            │ 

│    ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│    │a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule │                          │ 

│    │din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E    │             6            │ 

│    ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│    │b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru      │Abrogat prin Ordonanţa de │ 

│    │autovehicule din categoria A                             │urgenţă a Guvernului      │ 

│    │                                                         │nr. 70/2009               │ 

│    ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│    │c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru      │Abrogat prin Ordonanţa de │ 

│    │autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau     │urgenţă a Guvernului      │ 

│    │subcategoriile B, B1, B+E                                │nr. 70/2009               │ 

│    ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│    │d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule │                          │ 

│    │din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, │                          │ 

│    │D+E, C1+ E, D1+E, Tb şi TV                               │           28             │ 

│    ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│    │e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru      │Abrogat prin Ordonanţa de │ 

│    │autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau     │urgenţă a Guvernului      │ 

│    │subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv                  │nr. 70/2009               │ 

│    ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│    │f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru      │Abrogat prin Ordonanţa de │ 

│    │autovehicule din categoriile C+E, D+E                    │urgenţă a Guvernului      │ 

│    │                                                         │nr. 70/2009               │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│ 2. │Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost      │                          │ 

│    │anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse│                          │ 

│    │în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost │                          │ 

│    │respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi │          84              │ 

│    │categorii a permisului de conducere, precum şi pentru    │                          │ 

│    │persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de│                          │ 

│    │autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile       │                          │ 

│    │B, B1, B+E                                               │                          │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│ 3. │Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost      │Abrogat prin Ordonanţa de │ 

│    │anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse│urgenţă a Guvernului      │ 

│    │în permisul anulat                                       │nr. 70/2009               │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│ 4. │Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse │Abrogat prin Ordonanţa de │ 

│    │de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi          │urgenţă a Guvernului      │ 

│    │categorii a permisului de conducere                      │nr. 70/2009               │ 

│    │                                                         │                          │ 

├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤ 

│                                     CAPITOLUL IV                                        │ 

│      Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de    │ 

│       circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe                               │ 

├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤ 

│ 1. │Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a         │                          │ 

│    │autovehiculelor şi remorcilor:                           │             x            │ 

│    ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 



│    │a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă         │                          │ 

│    │autorizată de până la 3.500 kg inclusiv                  │            60            │ 

│    ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│    │b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă         │Abrogat prin Ordonanţa de │ 

│    │autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg, inclusiv   │urgenţă a Guvernului      │ 

│    │                                                         │nr. 70/2009               │ 

│    ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│    │c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă         │                          │ 

│    │autorizată mai mare de 3.500 kg                          │           145            │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│ 2. │Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei              │                          │ 

│    │autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent  │                          │ 

│    │sau temporar                                             │             9            │ 

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 

│ 3. │Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a          │                          │ 

│    │autovehiculelor şi remorcilor                            │           414            │ 

├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤ 

│                               CAPITOLUL IV^1)                                           │ 

│                           Taxă pentru furnizare date                                    │ 

├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤ 

│    │Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice   │                          │ 

│    │privind furnizarea unor date din Registrul naţional de   │                          │ 

│    │evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional │                          │ 

│    │de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor  │             5            │ 

│    │de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al        │                          │ 

│    │municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de       │                          │ 

│    │conducere şi certificatelor de înmatriculare             │                          │ 

├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤ 

│                                   CAPITOLUL V                                           │ 

│  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza  │ 

│         Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi             │ 

│                           completările ulterioare                                       │ 

├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤ 

│ 1. │Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra  │                          │ 

│    │terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar     │         15               │ 

│    │nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările│                          │ 

│    │ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole │                          │ 

│    │şi forestiere                                            │                          │ 

└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘ 

 

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

VASILE TESCARU 

 

 
 

 

                                                                                                                  Intocmit, 

                                                                                                                    Director adjunct, 

                                                                                                                   Ec. Bogdan George Nestian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1a la HCL  nr. ....... din 2014 

 

DIRECTIA PIETELOR 
 

                                                           PIAŢA CENTRALĂ 

a.Pentru vânzarea de legume-fructe, zarzavat: 

Producători agricoli:  

            -cantităţi mai mici de 10 kg;10 buc.  6 lei/mp/zi 

            -cantităţi mai mari de 10 kg;10 buc  11 lei/mp/zi 

Persoane juridice        12 lei /mp/zi 

b. Pentru alte alte produse alimentare si nealimentare: 

            -     flori        12 lei/mp/zi 

- miere de albine, plante medicinale    12 lei/mp/zi 

- obiecte de ceramică, uz casnic, piei de animale 

                           şi altele similare;     13 lei/mp/zi 

- activităţi comerciale ocazionale pentru Crăciun, Anul Nou, 

                         1 si 8 Martie, etc.                                                       13 lei/mp/zi 

c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată : 

    Lapte, brânză de vaci, smântână,caş, telemea, brânză frământată                15 lei/mp/zi 

d. Comercializarea mieilor                     8 lei /buc/zi 

e. Comercializarea brazilor                                                                8 lei /buc/zi 

f. Taxa minimă de închiriere a spaţiilor din Hala carne-peşte şi de lactate  30 lei/mp/lună 

g. Taxa minimă de închiriere a spaţiilor de pe Terasa de flori             30 lei/mp/lună 

 

 

                                                               PIAŢA  SUD 

a.Pentru vânzarea de legume-fructe, zarzavat: 

Producători agricoli:  

            -cantităţi mai mici de 10 kg;10 buc.  6 lei/mp/zi 

            -cantităţi mai mari de 10 kg;10 buc      10 lei/mp/zi 

Persoane juridice 12 lei /mp/zi 

b. Pentru alte alte produse alimentare si nealimentare: 

            -     flori 10 lei/mp/zi 

- miere de albine, plante medicinale 10 lei/mp/zi 

- obiecte de ceramică, uz casnic, piei de animale 

                           şi altele similare;     11 lei/mp/zi 

- activităţi comerciale ocazionale pentru Crăciun, Anul Nou, 

                         1 si 8 Martie, etc.                                                      12 lei/mp/zi 

c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată : 

        Lapte, brânză de vaci, smântână,caş, telemea, brânză frământată           12 lei/mp/zi 

d. Comercializarea mieilor         7 lei /buc/zi 

e. Comercializarea brazilor        7 lei /buc/zi 

 

                                                      BAZAR MILCOV 

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

           Covoare, cauciucuri, biciclete):                              3 lei/mp/zi 

b. Comercializarea de diverse obiecte folosite            3 lei/mp/zi 

c. Comercializare de animale mici (câini, pisici) 

                       din autovehicul sau din remorcă  2 lei/buc /zi  

d. Taxă minimă de închiriere amplasamente pentru amplasarea de module 

       provizorii          1,2 lei/mp/zi 

e. Expunere marfă spre vânzare, în faţa modului propriu     3 lei/mp/zi 

 



                                             PIAŢA  DE GROS  

a. Taxă închiriere boxă  hală ( 30 mp)  pentru vânzări en gross:                      60 lei/zi 

b. Taxă comercializare din mijloacele de transport în parcarea comercială 3 lei/mp/zi 

c. Taxă închiriere electrostivuitor        30 lei/oră 

d. Taxă utilizare cărucior tip platformă    2 lei/oră 

e. Taxă intrare pentru încărcare-descărcare: 

- pentru camion  7 lei 

- pentru camion cu remorcă,    10 lei 

- pentru autoturism  3 lei 

- autoturism cu remorcă     5 lei 

f.Taxă minimă de închiriere a spaţiilor cu destinaţie de depozit pentru produse  

      agroalimentare: 

                                - pentru depozitul de 35 mp 13 lei/mp/lună 

                                - pentru depozitul de 72 mp 12 lei/mp/lună 

                                - pentru depozitul de 107 mp 11 lei/mp/lună 

 

 

                                        OBOR ŞERBĂNEŞTI  

a.Accesul vehiculelor pentru comercializare:                 

 - autoturisme 12 lei/zi          

 - remorci şi rulote 5 lei/zi           

- biciclete şi motociclete                    4 lei/zi              

- camioane, microbuze, TIR, utilaje agricole                                 15 lei/zi          

 b.Comercializare obiecte folosite                                                           3 lei/mp/zi                                                

 c. Comercializare material lemnos 10 lei/mc 

d. Comercializare uşi, ferestre, căzi, etc.                                                    5 lei/mp/zi 

e. Comercializare canapele, birouri, fotolii, etc.                                         5 lei/mp/zi 

f. Comercializare cauciucuri                                                                        3 lei/mp/zi 

g. Comercializare produse noi de catre persoane fizice sau juridice          5 lei/mp/zi 

h .Comercializare cereale din autoturisme pana la 3,5 t                                 30 lei/zi                            

i. Comercializare cereale din autoturisme peste 3,5 t                                           50 lei/zi                                      

j. Comercializare prod.alimentare in regim ambulant tip Fast-Food                       40 lei/zi                                      

k. Acces mijloace de transport:           

                                         autoturisme                                                                       5 lei/intrare   

                                          remorci                 3 lei/intrare 

                                          autocamioane                                                                   8 lei/intrare    

l. Taxă minimă de închiriere amplasamente pentru amplasarea de module 

       provizorii pentru activitate de alimentaţie publică                                           18 lei/mp/lună 

m. Depozitare material lemnos         5 lei/mp/săptămână                 

n .Comercializare produse industriale sau agroalimentare din /lângă                

               sau pe maşina sau remorca  expusă la vânzare        20 lei/zi 

                                    

                                              ALTE TAXE 

 

închiriere cântar electronic                  5 lei/zi 

etichete preţ produs               1 leu/4 buc 

depozitare de produse în spaţii amenajate              3 lei/sac/ladă 

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

VASILE TESCARU 

 
 

                                                                                                                           Intocmit, 

                                                                                                                   Director, 

                                                                                                                    Vasile Busuioc 



 

 

Anexa nr.1b la HCL  nr. ....... din........ 2015 

 

 

DIRECTIA JURIDICA SI ADMINISTRATIETIE LOCALA 

COMPARTIMENTUL AUTORIZARE ACTIVITATE 

ECONOMICA SI TRANSPORT 

 
           

1.Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizatiei privind desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică pentru fiecare unitate sau stand de 

comercializare 

 

Numar 

curent 

Categorie activitate 

conform Clasificare 

Activităţi din 

Economia Naţională  

Propunere 

valoare taxă 

2016 

1 Grupa 561-

Restaurante (suprafaţă 

până în 500mp, 

inclusiv) 

1400 lei 

2 Grupa 563-Baruri şi 

alte activităţi de servire 

a băuturilor(suprafaţă 

până în 500mp, 

inclusiv) 

  800 lei 

3 Grupa 932-Alte 

activităţi recreative şi 

distractive(suprafaţă 

până în 500mp, 

inclusiv) 

  350 lei 

 

4 Grupa 561-

Restaurante (suprafaţă 

peste 500mp) 

5000 lei 

5 Grupa 563-Baruri şi 

alte activităţi de servire 

a băuturilor(suprafaţă 

peste 500mp) 

4010 lei 

6 Grupa 932-Alte 

activităţi recreative şi 

distractive(suprafaţă 

peste 500mp) 

4010 lei 

 

 

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

 

Numar 

Conf.vechii  

Denumire taxă Propunere 

valoare taxa 



hotarari 2016 

1 Taxă de teren pentru 

comercializare carte, presă 

 2 lei/mp/zi 

2 Taxă teren pentru activitati 

ocazionale (martisoare, flori, 

felicitari si altele similare) 

15 lei/mp/zi 

3 Taxă teren desfăşurare 

activităţi artistice ocazionale 

(circ, concerte, parc 

distracţii, festivaluri) 

  2 lei/mp/zi 

4 Taxă teren pentru comerţ 

ambulant în cadrul 

activităţilor ocazionale 

(festivaluri ş.a.) 

10 lei/mp/zi 

5 Taxă caravană publicitară 100 lei/zi/vehicul 

6 Taxă teren pentru comerţ 

ambulant 

    3 lei/mp/zi 

7 Taxă teren pentru 

alimentaţie publică în cadrul 

activităţilor ocazionale 

(festivaluri ş.a) 

  15 lei/mp/zi 

8 Taxă distribuire material 

promoţional volant 

5 lei/persoana/zi 

9 Taxă pentru amenajări de 

activităţi sezoniere (terase) 

10 lei/mp/luna 

10 Taxă ocupare teren 

extrasezon 

 5 lei/mp/luna 

 
                                                     

 

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

VASILE TESCARU 
                                                               

 

                                                                                                                          Intocmit, 

                                                                                                                    Gabriela Sentes                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1c la HCL  nr. ....... din......... 2015 

 

 

DIRECTIA ADMINISTARE BAZE SPORTIVE 

 

 

ŞTRAND LETEA 
1. taxǎ intrare                                                       copii 0<3 ani  =  gratuit 

                                                                                                    copii                =  3 lei  

            adulti              =  5 lei 

2. taxa sezlong                                                                                                    =  5 lei 

 

BAZIN DE ÎNOT 
                                                                                                                                             

Nr. 

crt. 
Denumire serviciu 

Taxă lei propusă 

2016 

1 
Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de 90 

minute - adulti 
15 

2 
Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de 90 

minute - pensionari 
10 

3 
Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de 90 

minute – studenti/elevi 
10 

4  
Bilet intrare grupuri pentru practicarea înotului de agrement timp 

de 90 minute (min.5 pers) 
10 

5 
Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de 90 

minute, inclusiv saună 
25 

6 
Abonament pentru practicarea înotului de agrement, astfel: 

                  -   5 şedinţe a 90 minute / şedinţă 60 

                   - 10 şedinţe a 90 minute / şedinţă 100 

7 

Abonament pentru practicarea înotului de agrement + saună, astfel: 

                   -   5 şedinţe a 90 minute / şedinţă, inclusiv saună  95 

                   - 10 şedinţe a 90 minute / şedinţă, inclusiv saună   170 

8 Abonament pentru iniţiere înot, ciclu de 10 şedinţe a 60 min./şedinţă :                                 85 

9 Intrare tribună insotitori/spectatori 1 

10 

Închiriere culoar al bazinului timp de 60 minute, pentru: 

                   - agrement  (grup de max. 12 persoane) 150 

                   - agrement (intervalul orar 08.00-13.00) 100 

 

                  - antrenamente si sport de performanţă (grup de max. 12      

persoane)  

12 

                  - activitati instructiv-educative pentru institutii de 

invatamant preuniversiatre/univeristare de stat.(max 12 

persoane/culoar) 

100 

11 Inchiriere bazin competitii/evenimente sportive 1000 

12 

Închiriere bazin de sărituri timp de 60 minute, pentru: 

                   - agrement (max. 7 persoane) 175 

                   - antrenamente, sport de performanţă(max.12 persoane)  12 

13 Inchiriere bazin evenimente social-culturale, s.a/60min 1.500 

14 Inchirieri obiecte timp de 60 minute 5 

15 
                    - ochelari de inot 5 

                    - labe inot 10 

16 

Inchiriere spatiu destinat desfasurarii activitatilor sportive si 

intretinere corporala, activitatilor de recuperare medicala, 

kinetoterapie mp/luna 

 

                                 25 

 



 

- elevii şi studenţii vor putea intra  în baza legitimaţiei/carnetului de elev/student vizat la zi. 

 

BAZA SPORTIVA „LUCRETIU AVRAM” 

 

- Tarif de inchiriere teren fotbal (teren iarba) pentru desfasurarea de activitati sportive                                                                                             

100 lei/ora. 

- Tarif inchiriere cantonament (vestiare, grupuri sanitare, dusuri) aferent unei 

inchirieri a terenului de fotbal                                                                                      

60 lei 

 

.............................................................................................................................................

............ 

COMPLEX SPORTIV „CONSTANTIN ANGHELACHE” 

 

 

- Tarif  inchiriere teren  fotbal ( teren  iarba)  pentru desfasurarea de activitati sportive                                                                                           

120 lei/ora  

- Tarif inchiriere cantonament (vestiare, grupuri sanitare, dusuri) aferent unei 

inchirieri  a terenului de fotbal                                                         80 lei  

- Tarif inchiriere baza sportiva  - terenuri fotbal si cantonament (dormitoare, vestiare, 

grupuri sanitare, sala mese)                                                                        500 lei/zi  

- tarif inchiriere teren artificial                                                         100 lei/ora  

- tarif inchiriere teren artificial cu nocturna                                     150 lei/ora 

 

………………………………………………………………………………………………

……… 

 

TAXE PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR DIN INCINTA UNITĂŢILOR 

ŞCOLARE 

 ÎN ANUL 2016 

 

 

-taxă închiriere cameră de cămin  pentru alte persoane decât elevi,  

studenţi sau cadre didactice                                                                            5 lei/zi 

-taxă închiriere sală de clasă                                                                        16 lei/oră 

-taxă închiriere sală de sport                                                                         36 lei/oră 

-taxă închiriere teren de sport                                                                       25 lei/oră 

-taxă închiriere cantina                                                                                 50 lei/oră 

- taxa inchiriere sala clasa program “scoala dupa scoala”                              4 lei/ora 

-alte spaţii şi dependinţe pentru activităţi şcolare (magazii, 

ateliere, etc)                                                                                                  9 lei/mp/lună 

 

    “ Pentru asociatii, fundatii cu activitate in domeniul sportului de performanta, taxele 

de mai sus se reduc cu 50 %.” 

 
 

 

................................................................................................................................................................ 

            

 



 

 

 
 
 

 

 

TAXELE  PENTRU  SERVICIILE  PRESTATE IN  CIMITIRUL „SARATA II‟‟ 

 

Nota : Tarifele mentionate nu sunt purtatoare de TVA 

 

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

VASILE TESCARU 
        

              

 

                                                                              Intocmit, 

                                                                               Director executiv 

                                                                                 Gabriel Lupu 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire serviciu Tarif Tipul 

taxei 

1 Taxa dare in folosinta-7 ani 200ron/loc/perioada La darea in 

folosinta 

2 Taxa dare in folosinta-25 ani 300ron/loc/perioada La darea in 

folosinta 

3 Taxa intretinere loc de veci  30ron /an/loc anuala 

4 Taxa capela 70 ron/pers/zi 

 

La 

inhumare 

5 Inhumare decedat (sapat groapa si amenajare mormant dupa 

inhumare) 

200ron/loc La 

inhumare 

6 Montat pod cu material client si transport pamant in exces 150ron La 

inhumare 

7 Transport pamant in exces 100 ron/loc La 

inhumare 

8 Inhumat decedat cripta 150ron/pers La 

inhumare 

9 Transport decedat la locul de veci 100ron/ pers La 

inhumare 

10 Strans oseminte 150ron/loc La cerere 

11 Aviz montat gardut(metallic) 50ron/loc La cerere 

12 Aviz constructie loc simplu 100ron/loc La cerere 

13 Aviz constructie loc dublu 200 ron/loc La cerere 

14 Taxa servicii auxiliare(identificare loc de veci,eliberare 

adeverinte,etc) 

20ron La cerere 

15 Taxa acces utilitati(apa,c.e,etc)-pt.constructor 20ron/zi/loc/constr. La cerere 

16 Taxa acces mijloace auto cimitir prestatori servicii 15 lei/zi La cerere 



 

 
Anexa nr.1d la HCL  nr. ....... din.........2015 

 

Compartiment Administrare şi Inventarierea Patrimoniului                                   

 
Cuantumurile taxelor de inchiriere pe m.p./lună spaţii şi terenuri ce se percep in anul 2016 in 

Municipiul Bacau, de catre Compartiment Administrare şi Inventarierea Patrimoniului . 

 

Nr. crt.      Destinatia constructiei                                               Propus 

                                                                                                                        2016 

____________________________________________________________                     

1. taxă spaţii pentru amanet, schimb valutar  - zonă centrală - 30lei/mp/lună 

        - alte zone  -20lei/mp/lună 

2. taxa spaţii pentru activităţi comerciale   - zonă centrală -30lei/mp/lună 

         -  alte zone  -20lei/mp/lună 

3. taxă spaţii sector alimentatie publica  - zonă centrală - 20lei/mp/lună 

        - alte zonă  -15lei/mp/lună 

4. taxă spaţii sector produse industriale  - zonă centrală -15lei/mp/lună 

        - alte zone  -11lei/mp/lună 

5. taxă spaţii sector mixt (produse alimentare şi industriale) 

        - zonă centrală -11lei/mp/lună 

        - alte zone  - 9lei/mp/lună 

6. taxă spaţii sector produse alimentare  - zonă centrală - 9lei/mp/lună 

               - alte zone  - 7lei/mp/lună 

7. taxă spaţii prestări servicii şi librării   - zonă centrală - 7lei/mp/lună 

        - alte zone  -5lei/mp/lună  

8. taxă spaţii depozitare mărfuri      - orice zonă  -5lei/mp/lună 

9. taxă spaţii sedii pentru societăţi comerciale - zonă centrală -5lei/mp/lună 

        - alte zone  -4lei/mp/lună 

10. taxă spaţii pentru activităţi producţie  - zonă centrală -5lei/mp/lună 

        - alte zone  -4lei/mp/lună 

11. taxă spaţii pentru oficii poştale şi activităţi de telecomunicaţie 

        - zonă centrală - 5lei/mp/lună 

        - alte zone  - 4lei/mp/lună 

12. taxă spaţii pentru servicii medicale (cabinete medicale) 

        - zonă centrală - 5lei/mp/lună 

        - alte zone  - 4lei/mp/lună 

13. taxă spaţii pentru farmacii    - zonă centrală - 5lei/mp/lună 

        - alte zone  -4lei/mp/lună 

14. taxă spaţii pentru garaje    - orice zonă  - 3lei/mp/lună 

15. taxă spaţii pentru grădiniţe, spitale, dispensare, sedii asociaţii şi organizaţii nonprofit, sedii 

instituţii bugetare, sedii asociaţii de locatari sau proprietari, ori altele similare   

    - orice zonă  - 1leu/mp/lună 

16. taxă spaţii pentru instituţii de învăţământ, cult, cultură, artă, etc - 1leu/mp/lună 

17. taxă spaţii pentru desfacere presă   - zonă centrală - 3lei/mp/lună 

        - alte zone  - 2lei/mp/lună 

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

                    VASILE TESCARU        

              

 

                                                                              Intocmit, 

                                                                               Director executiv adjunct, 

                                                                               Cristina Bardasu 



Anexa nr.1e la HCL  nr. ....... din ..........2015 

 

 

 

 

DIRECTIA PUBLICA DE EVIDENTA A PERSOANELOR  

 

- taxă furnizări date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor = 21 lei / persoană;                                                     

 

 - contravaloarea cărţii de identitate                               = 7 lei; 

 

-  contravaloarea cărţii de identitate provizorie             = 1 leu. 

 

 

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

VASILE TESCARU 
        

              

 

                                                                              Intocmit, 

                                                                               Director executiv 

                                                                                Ion Prisecaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Anexa nr.2  la HCL   nr. ....... din ........... 2015 

 

Nivelul taxei de salubrizare în municipiul Bacău  

pentru anul 2016 

 
 

 Pct. 1 – Serviciul public de salubrizare funcţionează în cadrul Direcţiei de Servicii 

Publice cu activităţi ce sunt stabilite de către direcţia respectivă prin Regulamentul de organizare 

şi funcţionare. 

   Pentru funcţionarea acestui serviciu, se stabileşte taxa specială denumită  “taxă de 

salubrizare”. 

 

Pct. 2 - Taxa de salubrizare se plăteşte pentru producerea de deşeuri menajere şi nemenajere, 

pentru întreținerea și crearea de zone de agrement şi spaţii verzi, precum şi pentru curațenia pe  

drumurile publice pe raza municipiului Bacău. 

 Persoanele fizice care dețin locuințe pe raza municipiului, persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile familiale, întreprinderile individuale care au sediul, punct de lucru, sau desfăşoară 

activităţi economice în municipiul Bacău şi persoanele juridice care au sediul, punct de lucru, sau 

desfăşoară activităţi economice în municipiul Bacău sunt obligate la plata taxei de salubrizare 

stabilită prin prezenta hotărâre. 

Pct. 3 - Taxa se datorează de către toţi posesorii de locuinţă din municipiul Bacau, precum şi 

de către persoanele fizice din alte judeţe sau din alte state care deţin proprietăţi sub forma unor 

locuinţe pe teritoriul municipiului Bacau. 

 

Pct. 4 - Întreprinderile familiale au obligaţia de plată a taxei de salubrizare în funcţie de 

numărul de membri. 

Întreprinderile individuale şi persoanele juridice au obligaţia de plată a taxei de salubrizare 

în funcţie de numărul de persoane angajate (cu contract individual de muncă, contract individual de 

muncă cu timp parţial, sezonieri, zilieri). 

În cazul în care întreprinderea individuală  sau persoana juridică nu are angajaţi, aceasta 

datorează taxa de salubrizare pentru reprezentanţii legali ai acestora (administratori), pentru lunile  

in care desfasoara activitate. 

 

 Pct. 5 - Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative la nivelul cabinetelor 

(medicale, de avocatură), birourilor (notariale, executorilor judecătoreşti, de expertiză), precum şi 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, datorează taxa de 

salubrizare. 

 Pct. 6 - Calculul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale, întreprinderile familiale cât şi pentru persoanele juridice se face pe baza 

declaraţiei de impunere a acestora. Termenul de depunere al declaraţiei privind taxa de salubrizare 

este 29.02.2016. 

La declaraţiile de impunere, se vor putea face modificări în timpul anului prin declaraţii 

rectificative. 

 Temenul de depunere a declaraţiei rectificative este de 30 de zile de la data modificării 

aparute. 

 

Pct. 7 - În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de către 

organele de specialitate pe baza oricăror date şi informaţii deţinute de acestea (date şi informaţii 

obţinute în urma controalelor efectuate la alţi contribuabili care au legături de afaceri cu plătitorul în 

cauză; din dosarul fiscal al plătitorului, informaţii de la terţi, etc.). 

 



 Pct. 8 - Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative precum şi depunerea 

acestora peste termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională 

cuprinsă între 25 lei şi 2500 lei, in conformitate cu dispozitiile O.G. 2/2001 privind regimul juridic 

al contravențiilor. 

 

 Pct. 9 - Declaraţia de impunere este cea prevăzută de anexa nr. 3, anexă care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, constituind în acelaşi timp înştiinţare de plată. 

  

 Pct. 10   – Cuantumurile taxei de salubrizare sunt următoarele: 
 Pentru persoanele fizice cuantumul taxei – 6 lei/luna/persoană. Pentru locuințele care nu 

sunt locuite cuantumul taxei este calculat la 1 persoană/lună. 
Pentru luarea în evidenţă ca plătitori ai taxei de salubrizare, proprietarul imobilului depune o 

declaraţie de impunere iniţială, pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
actele publice, conform anexei nr.3, în termen de 30 de zile de la aprobarea cuantumului taxei. 

În caz de deces a titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligaţia de 
depunere a declaraţiei de impunere şi de plată a taxei de salubrizare revine moştenitorului de drept 
al acestuia. 

În situaţia în care contribuabilul- persoană fizică deţine mai multe imobile, va depune o 
declaraţie pentru fiecare imobil. 

Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate altor persoane fizice, 
obligaţia de a declara şi achita taxa revine proprietarului. 

În situaţia imobilelor cu destinația de locuintă aparținând statului sau unității 
administrativ teritoriale care sunt închiriate către persoane fizice, obligaţia de depunere a 
declaraţiei şi de plată a taxei revine chiriaşului. 

Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale şi întreprinderile individuale            

- 6 lei/persoană/lună 

Pentru persoanele juridice  - 10 lei/salariat/lună  

Instituţiile publice – 10 lei/salariat/luna 

  

Pct. 11    Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele persoane fizice și juridice: 

a)   veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

b)   persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

c)   instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite 

pentru activităţi economice; 

d)   fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, 

dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, 

social şi cultural; 

e)   organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi 

specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de 

recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane 

vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

f)   reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în 

gradul I de invaliditate. 

 

 

Pct. 12  - Taxa de salubrizare se datorează anual cu termen de plată în douǎ rate egale, 

astfel: 

- 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie; 

- 30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, 

decembrie.  

Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata majorǎrilor de întârziere 

precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală. 

 



Pct. 13  Pentru persoanele juridice se va recalcula taxa datorată, în situaţiile în care  vor 

proba cu documente justificative (concedii de orice tip, ordine de deplasare, state de plata disticte 

pentru punctele de lucru, sucursale, agentii) că au angajaţi care nu desfăşoară activităţi pe raza 

municipiului Bacău. 

 

Pct. 14   - Persoanele fizice şi juridice care plătesc taxa de salubrizare cu anticipaţie pînă la 

31 martie a anului, pentru tot anul în curs, vor beneficia de o bonificaţie de  10 %. 

 

Pct. 15  - Veniturile realizate din taxa de salubrizare şi cheltuielile ocazionate de 

funcţionarea serviciului creat sunt redate în anexa nr. 4 şi  5. 

 

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 

 Serviciul public de salubrizare face parte din Direcţia de Servicii Publice, şi are ca 

atribuţii principale: 

- urmăreşte zilnic execuţia lucrărilor cuprinse în contractele încheiate pentru salubrizarea 

municipiului, asigurînd decontarea serviciilor executate; 

- stabileşte depozitele intermediare de colectat gunoiul stradal cît şi depozitele controlate (rampa 

de gunoi); 

- verifică starea tehnică a locurilor de depozitare a pubelelor şi containerelor care sunt în 

administrarea asociaţiilor de proprietari (locatari), şi ia măsuri pentru a menţine în permanenţă o 

curăţenie exemplară; 

- urmăreşte respectarea de către toate unităţile de pe teritoriul municipiului a măsurilor de 

protecţie a mediului natural ambiant, prevenirea poluării aerului şi a apelor, propunînd măsuri 

corespunzătoare; 

- răspunde de aspectul estetic al străzilor, trotuarelor şi pieţelor, coşurilor pentru colectarea 

hîrtiilor, precum şi de alte dotări publice; 

- aplică prevederile legale referitoare la menţinerea în condiţii corespunzătoare a arterelor de 

circulaţie de către unităţile de construcţii şi transport care execută lucrări pe raza municipiului 

Bacău, stabilind modul de amenajare a acestor puncte de lucru, drumuri de acces şi locurile de 

depozitare a pămîntului şi moluzului, rezultate din săpături; 

- organizează periodic controale împreună cu organele de poliţie pentru a constata starea de 

salubrizare a municipiului, luînd măsuri legale; 

- verifică situaţiile de plată pentru lucrările executate conform graficului de salubrizare; 

- asigură menţinerea şi desfundarea racordurilor de canalizare precum şi a gurilor de scurgere; 

- asigură colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi nemenajere; 

- efectuează zilnic măturatul manual şi mecanic al căilor publice, trotuarelor, parcărilor şi aleelor 

dintre blocuri; 

- asigură curăţarea, spălarea şi igienizarea ghenelor de gunoi; 

- întreţine zilnic curăţenia în zonele aglomerate şi pe arterele principale; 

- depozitează zilnic resturile menajere şi nemenajere în rampa ecologică Nicolae Bălcescu, 

efectuînd şi neutralizarea acestora; 

- efectuează prinderea cîinilor comunitari de pe raza municipiului Bacău şi transportul acestora la 

sediul de tratare şi îngrijire; 

- efectuează cazarea cîinilor comunitari în spaţii special amenajate; 

- procură şi prepară hrana necesară cîinilor comunitari; 

- asigură dezinfectarea şi curăţenia zilnică a padocurilor; 

- efectuează tratarea, castrarea şi vaccinarea cîinilor comunitari; 

- redă comunităţii exemplarele sănătoase care nu prezintă pericol pentru sănătatea publică; 

- asigură protecţia spaţiilor verzi prin confecţionarea şi montarea de împrejmuiri; 

- asigură protecţia parcurilor prin procurarea substanţelor necesare aplicării tratamentelor; 

- asigură montarea şi întreţinerea băncilor din parcuri, zone de agrement şi stradal. 

 

 



JUDEŢUL ___________________ 

CONTRIBUABIL______________ 

SEDIU_______________________ 

TELEFON____________________ 

NR. REG. COM. _______________ 

BANCA/CONT________________ 

COD FISCAL__________________ 

        
 

            VERIFICAT DE ________________ 

           (organ de specialitate)_____________ 

            Nr./Data înregistrării______________ 

    

   Semnătura 

 

   Ştampila 

 

 

 

ADRESĂ LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII 

JUDEŢ ______________________ 

LOCALITATEA ______________ 

STRADA ____________________ 

NR. ________ 

DECLARAŢIE 
privind stabilirea taxei de salubrizare pentru  

persoane fizice/juridice 

conform H.C.L. nr.____ din ___________ 2015 

 

 

Subsemnatul ________________________________ C.I. seria ____ nr. __________ cod numeric 

personal ______________________ eliberat de Poliţia _____________ la data __________ 

Domiciliul: loc.________________ jud. _____________ str.____________________ nr. ____ bl. 

____ sc. ____ ap. ___ telefon /fax/e-mail________________ 

 

Declar pe proprie răspundere că mă oblig la plata taxei de salubrizare pentru ______ persoane. 

 

Persoane fizice 

 

 

Nr. 

crt. 

Adresa cladirii Cuantum 

lei/lună 

Suma datorată pentru 

anul fiscal 2016 

    

    

    

    

    

    

TOTAL  

 

Persoane juridice 

 

Nr. 

crt. 

Perioada (luna) pentru care se 

declară nr. de salariaţi 

Nr. salariaţi Cuantum  

lei/lună/salariat 

Suma datorată  

     

     

     

     

     
     



 

 

 

OBLIGAŢII CONTRIBUABIL : 

1. Orice modificare privind datele înscrise în prezenta declaraţie va fi comunicată, în scris, la 

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, din cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 

BACĂU în termen de 30 zile de la data producerii acesteia în vederea operării. 

2. Termenul de plată a taxei de salubrizare este astfel : 

-  31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie; 

- 30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, 

decembrie.  

2.1. Plata se va face prin : 

- plată directă la caseria Direcţiei Impozite şi Taxe Locale ; 

- plată prin virament în contul: RO89TREZ0621360206XXXXX deschis la Trezoreria 

Municipiului Bacău; 

- încasare electronică. 

3. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata majorǎrilor de întârziere 

precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită conform Legii nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală. 

4.  Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative precum şi depunerea acestora peste termen 

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 25 lei şi 

2500 lei. 

 

5. Declaraţia de impunere constituie înştiinţare de plată  conform O.G. nr. 92/2003 privind Codul 

de procedură fiscală, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare. 

 

Numele şi prenumele declarantului 

___________________________ 

Semnătura 

___________________________ 

 

 

 

 

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

VASILE TESCARU 
 

 

 
                                                                                                                      Intocmit, 

                                                                                                                      Director adjunct, 

                                                                                                                    Ec. Bogdan George Nestian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Anexa nr.3  la HCL   nr. ....... din.......... 2015 

 

    

 

 

 

 

VENITURI 

 

Indicatori şi calcule de fundamentare pentru perioada 01.01 - 31.12.2016 

la taxa de salubrizare 

 

 

 

 

a. agenţi economici  şi instituţii publice  

nr.salariaţi  37.864 x 10 lei/pers/lună  =  378.640 x 12 luni = 4.543.680 

lei/an 

 

b. persoane fizice  

locuinte 65.360 x 6 lei/persoană/lună x 2 persoane = 784.320 x 12 luni= 

9.411.840 lei/an 

 

c. P.F.A., I.I., I.F., C.M.I., etc. 

nr. persoane activ. libera initiativa  3.755 x 6 lei/pers./luna = 22.530 x 12 luni = 

270.360 lei/an 

 

 

    TOTAL AN  = 14.225.880 lei    
  

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

VASILE TESCARU 

 

 
 

                                                                                                                                     Intocmit, 

                                                                                                                                       Director adjunct, 

                                                                                                                    Ec. Bogdan George Nestian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 4  la HCL   nr. ....... din ......... 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA CHELTUIELILOR PREVIZIONATE A SE EFECTUA 

DIN TAXA DE SALUBRIZARE PE ANUL 2016 

 

 

TOTAL CHELTUIELI                                 14.225.880 lei/an 

 Din care: 

 

  

 

1. Colectare, transportat si gestionare deseuri menajere şi nemenajere                                                                  

10.600.000 lei/an    

2. Rambursare credit BERD și dobânzi și comisioane aferente    3.200.000 lei/an  

3. Dezinsecție și tratamente avio                                                      325.880 lei/an  

4. Deratizare           100.000 lei/an      

 

 

   

 

 
 

                                                                                                                                                                                  

 

   

 

VIPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

VASILE TESCARU 

 

 
                                                                                                                                     Intocmit, 

                                                                                                                                       Director, 

                                                                                                                                 Gabriel Griţcu



 

 
 

 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

286723/15.10.2015 

 

      

Se aprobă, 

                  PRIMAR, 

                        Ing. Romeo Stavarache 

 

 

 

R E F E R A T 

 

privind nivelul impozitelor şi taxelor locale, precum şi nivelul taxei de 

salubrizare pentru anul 2016  

în municipiul Bacău 
 
 

Subsemnatul Bogdan Nestian – director adjunct al Direcţiei Economice din 

cadrul Primăriei municipiului Bacău, având în vedere: 

- prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele si taxele locale, din Legea 

227/2015 privind Codul fiscal; 

          - prevederile  art. 30 alin. 1 şi  2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale; 

- prevederile art. 6 alin. 1 lit. “k” din Legea nr. 101/2006 – legea serviciului 

de salubrizare a localităţilor; 

- prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

- prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedurǎ fiscalǎ; 

 

propun iniţierea unui proiect de hotǎrâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2016 conform anexelor. 

 

 

 

 

 

 

Director adjunct, 

Ec. Bogdan Neștian 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU   Se aprobă   
DIRECŢIA ECONOMICĂ                             Primar 
286725/15.10.2015                                Ing. Romeo Stavarache 
                                     
 
 

STUDIU DE IMPACT  
 

 
Proiect de Hotărâre  

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din 
municipiul BACĂU în anul 2016 

 

 
Secţiunea 1 

Motivul emiterii actului normativ 
Potrivit art. 495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, consiliile locale adoptă 
hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, în termen de 60 
de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Codului Fiscal. 
Având în vedere cele de mai sus, se impune adoptarea unui act normativ privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, în municipiul BACAU. 
Aprobarea acestui proiect de act normativ este determinată de necesitatea stabilirii şi 
colectării impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 la nivelul Municipiului BACAU, în 
vederea asigurării resurselor necesare continuării finanţării proiectelor în derulare, 
pentru asigurarea serviciilor finanţate din bugetul local. 
                       

Secţiunea a 2- a 
Impactul economico - social al proiectului de act normativ 

Beneficiarul acestui act normativ este comunitatea locală. 
Pe măsura colectării resurselor bugetare din impozite şi taxe locale, se va asigura 
realizarea serviciilor de întreţinere drumuri, salubrizare, iluminat public stradal, 
întreţinere şi funcţionare în condiţii normale a unităţilor de învăţământ, e.t.c., precum şi 
realizarea unor proiecte de investiţii de interes pentru locuitorii municipiului BACĂU, 
avându-se în vedere proiectele sociale, culturale şi sportive. 
 

Secţiunea a 3-a 
Impactul financiar asupra bugetului local 

Avându-se în vedere că executivul propune menţinerea impozitelor şi taxelor locale 
datorate de persoanele fizice şi juridice pentru anul 2016 la nivelul minim celor stabilite 
de Legea 227/2015, valoarea totală estimată a se încasa din impozite şi taxe locale 
pentru anul 2016 va fi la nivelul anului 2015. 



Secţiunea a 4-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
Proiectul de act normativ propus priveşte necesitatea asigurării continuării finanţării 
serviciilor publice aflate în sarcina primăriei şi se stabileşte după reglementările legale 
în vigoare. 

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra mediului 
              

Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 6-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 

act normativ 
 

Se vor respecta prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, respectiv: 
     -    Consultare publică prin intermediul: Site-ul Primăriei municipiului BACAU; 
publicare anunţ – mass-media locală; 

 

Secţiunea a 7-a 
Măsuri de implementare 

 
După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis: Direcţiei Economice, 
direcțiilor, serviciilor şi compartimentelor interesate din cadrul Primăriei municipiului 
BACAU spre luare la cunoştinţă şi punere în aplicare. 
 
 

 

   
Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat 

prezentul proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2016, în municipiul BACĂU. 

Prezentul Studiu de impact s-a întocmit în conformitate 
prevederile Legii 281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
publicată în MO nr.679/05.11.2013. 

 
Director executiv adj, 

Bogdan Neştian 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
286724/15.10.2015 

 
NOTĂ FUNDAMENTARE 

la  proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 

precum şi a taxei de salubrizare pentru anul 2016 în municipiul Bacǎu 

 

  
Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, ale Legii 52/2003 privind transparenta decizională în administratia 

publică, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii 544/2001 privind liberul 

acces la la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 

 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 pe clădiri şi taxa pe clădiri, impozitul pe teren 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, 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. 

 Competenta  aprobării prezentului proiect de hotărâre apartine Consiliului local, 

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. ”b”, alin. (4), lit. "c", alin.(9) şi art.45 din 

Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

Director adjunct, 

Ec. Bogdan Nestian 

 


