
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, DL. TESCARU SORINEL – 

VASILE, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul 

Bacău, proiectul de hotărâre privind aprobarea  pentru anul 2015 a taxelor 

locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele 

reglementate prin Legea 571/ 2003 - privind Codul fiscal, actualizată. 

 Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului 

Bacău, unde a fost afişat prin Procesul Verbal de afişare nr. 9299/ 3 din 

05.12.2014. 

 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 15.12.2014. 

  

 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  pentru anul 2015 a taxelor locale care constituie surse de 

venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea 571/ 2003 - 

privind Codul fiscal, actualizată 

 

Consiliul Local al Municipiului Bacǎu, 

Având în vedere: 

- Referatul Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Tranport nr. 9011/ 

26.11.2014 cu propunerile de taxe pentru anul 2015; 

- Referatul Serviciului Administratie Publica Locala si Registrul Agricol nr. 9201/ 

03.12.2014 cu propunerile de taxe pentru anul 2015; 

- Referatul nr. 7092/ 26.11.2014 al Politiei Locale a Municipiului Bacau, cu 

propunerile de taxe pentru anul 2015; 

- Referatul Compartimentului Evidenta Contracte si Compartimentului Evidenta, 

Incasari Debite nr. 91281/ 28.11.2014 cu propunerile de taxe pentru 2015; 

- Referatul Serviciului Drumuri Reţele şi Iluminat nr. 9248/ 04.12.2014 privind 

propunerile de taxe pentru anul 2015;  

- Referatul nr. 9243/ 03.12.2014 al Directiei Juridice şi Administraţie Publică Locală 

cu propunerile de taxe pentru anul 2015; 

- Expunerea de motive nr. 9271/ 04.12.2014 a Viceprimarului  Municipiului Bacău;  

- Raportul  nr. 9272/ 04.12.2014 al compartimentelor de specialitate; 

- Prevederile art. 27, art. 47 şi art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 republicată si 

actualizata; 

- Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale modificată şi 

completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7; 

mailto:diana.ilie@primariabacau.ro


-Prevederile art. 7 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată; 

- Adresa nr. 1892/ 19.11.2014 a Institutului Naţional de Statisticǎ – Direcţia Judeţeanǎ 

de Statisticǎ Bacǎu, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 93987/ 

19.11.2014; 

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

215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicatǎ si actualizata, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1.  –  Se stabilesc pentru anul 2015, taxele locale care constituie surse de venit 

pentru bugetul local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 571/ 2003 - privind 

Codul fiscal, actualizată, aplicabile si prevazute in contractele incheiate cu persoanele 

fizice si juridice, percepute de următoarele compartimente si servicii ale aparatului 

propriu :  

- Compartimentul Autorizare Activitate Economică si Tranport, conform Anexei  

nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare; 

- Serviciul Administratie Publica Locala si Registrul Agricol, conform Anexei nr. 

2, parte integranta din prezenta hotarare; 

- Politia Locala a Municipiului Bacau, conform Anexei nr. 3, parte integranta din 

prezenta hotarare. 

- Compartimentul Evidenta Contracte si Compartimentul Evidenta Incasari 

Debite, conform Anexei  nr. 4, parte integranta din prezenta hotarare. 

- Compartimentul Evidenta Contracte si Compartimentul Evidenta Incasari 

Debite, pentru prestari servicii catre populatie, conform Anexei nr. 5, parte 

integranta din prezenta hotarare. 

- Serviciul Drumuri Reţele şi Iluminat, conform Anexei nr.6, parte integranta din 

prezenta hotarare. 

- Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală, conform Anexei nr.7, parte 

integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.2. – Se aproba  indexarea taxelor anuale de concesionare şi închiriere teren 

proprietatea municipiului Bacău, prevăzute în contractele încheiate cu persoanele 

fizice şi juridice, avand in vedere  indicele de inflaţie, comunicat de Institutul Naţional 

de Statistică – Directia Judeteana de Statistica Bacau. 

 

Art.3. – Prezenta hotǎrâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2015. 

 

Art.4. – Hotărârea va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii si va fi 

comunicată compartimentelor prevăzute in prezenta hotărâre. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 9271/ 04.12.2014  

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  pentru anul 2015 a taxelor locale 

care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate 

prin Legea 571/ 2003 - privind Codul fiscal, actualizată 

 

 

 

 Impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de venituri, utilizate 

pentru acoperirea cheltuielilor publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în 

condiţiile legii. Acestea sunt reglementate de Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, 

actualizată. 

 În afara impozitelor şi taxelor locale, la bugetul local se fac însă sursă de venit 

şi alte taxe locale. Executivul propune menţinerea taxelor locale datorate de persoanele 

fizice şi juridice pentru anul 2015 la nivelul celor stabilite pentru anul 2014. 

 Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău ne-a 

transmis faptul că inflaţia a crescut faţă de anul trecut, motiv pentru care taxele locale vor 

fi indexate cu indicele de inflaţie. 

 Având în vedere cele prezentate anterior, vă rugăm domnilor consilieri să 

adoptaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

POLIŢIA LOCALĂ 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂP LOCALĂ 

SERV. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI REGISTRUL AGRICOL 

COMP. AUTORIZARE ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI TRANSPORT 

COMP. EVIDENŢĂ CONTRACTE ŞI COMP. EVIDENŢĂ ÎNCASĂRI DEBITE 

Nr. 9272/ 04.12.2014 

 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  pentru anul 2015 a taxelor locale 

care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate 

prin Legea 571/ 2003 - privind Codul fiscal, actualizată 

 

 

 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea  pentru anul 2015 a taxelor locale care 

constituie surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea 571/ 

2003 - privind Codul fiscal, actualizată, a fost întocmit prin respectarea prevederilor Legii 

nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, actualizată, ale Legii nr. 52/ 2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, precum şi ale Legii nr. 215/ 2001 a 

administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, motiv pentru care îl avizăm 

favorabil. 

 

             VICEPRIMAR                                              DIRECTOR EXECUTIV 

VASILE SORINEL – TESCARU                                MARDARE RELU 

  

 

 

      DIRECTOR EXECUTIV                                            ŞEF SERVICIU                                                     

        BARDAŞU CRISTINA                                     GAVRILESCU CORNELIU                       

 

 

 

                        ŞEF SERVICIU                                              ŞEF SERVICIU 

 RODICA – FLORENTINA TAMBA                         TOADER OŢETEA 

                                                                                          
 

COMPARTIMENTUL AUTORIZARE ACTIVITATE 
ECONOMICA SI TRANSPORT 

GABRIELA SENTEŞ 
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SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SERVICIUL JURIDIC ŞI APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂŢII 

 

 

 

AVIZ DE LEGALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  pentru anul 2015 a taxelor locale care constituie surse 

de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea 571/ 2003 - privind Codul 

fiscal, actualizată 

 

 

 

 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

 

- Prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată, Anexa 

nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7, care precizează: 

7. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi: 

    a) taxe asupra mijloacelor de transport; 

    b) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de  funcţionare; 

    c) alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi. 

-Prevederile art. 7 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, care precizează: 

Art. 7 (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei 

publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la 

sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, 

după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor 

care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii. 

              (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa 

publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de 

către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de 

motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact 

şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, 

locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 

recomandare privind proiectul de act normativ. 

               (4) La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 

10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris 

propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

- Prevederilor art. 47 şi ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, 

republicată şi actualizată, care preciează: 

Art. 47 Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, ales în condiţiile prevăzute la 

art. 35, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care preşedintele de şedinţă 

lipseşte sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali. 

Art. 117 Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

      a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, 

hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 

- 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, republicată şi actualizată, care precizează: 

Art. 27 În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să 

instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să elaboreze şi să aprobe bugetele locale ale comunelor, 

oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile legii. 

 

 



 

 

 

Art. 36 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

                    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 

municipiului; 

             (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

                    c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 

Art. 45 (2) Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale 

consiliului local: 

                    c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale; 

             

- şi-l avizăm favorabil 

 

 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                                             ŞEF SERVICIU 

       NICOLAE–OVIDIU POPOVICI                                                            GAVRILESCU CORNELIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Red. Ilie D. 

Ds. XXI – 13/ Ex. 1 
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Anexa nr.1 la HCL  nr. ....... din 2014 

 
Taxele locale care constituie surse de venit pentru bugetul local, altele decât cele reglementate 

prin Legea nr. 571/2003- privind Codul Fiscal – actualizată, percepute la Compartiment 

Autorizare Activitate Economică şi Transport, pentru anul 2015 

 
1.Taxă eliberare autorizaţie de funcţionare şi profil de activitate- valabilitate maxim un an-

(lei) 

                    116 

2. Taxă eliberare autorizaţie de amplasare şi profil de activitate-valabilitate maxim un an-(lei): 

  116          

3.Taxă eliberare acord de publicitate-valabilitate maxim un an (lei): 

  116          

4.Taxă eliberare duplicat(completare) autorizaţie de funcţionare şi profil de activitate, 

autorizatie de amplasare si profil de activitate, acord de publicitate (lei/bucata): 

   58          

5.Taxă eliberare autorizaţie de transport (lei): 

  290          

6.Taxă eliberare copie conformă autorizaţie de transport valabila 5 ani (lei): 

  116          

7.Taxă verificare anuală autorizaţie de transport(lei): 

  58 

8.Taxă vizare autorizaţie de transport la termenul de 5 ani (lei) 

  100           

9.Taxă viză anuală copie conformă autorizaţie de transport(lei): 

  35          

10.Taxă eliberare autorizaţie de dispecerat taxi(lei): 

  290          

11.Taxă viză anuală autorizaţie de dispecerat taxi(lei): 

  58          

12.Taxă lunară ocupare locuri aşteptare clienţi taxi(lei/luna/autoturism): 

  35          

13.Taxă trimestrială staţie îmbarcare-debarcare călători pentru microbuze 

(lei/statie/autovehicul): 

  81          

14.Taxă trimestrială staţie îmbarcare-debarcare călători pentru 

autobuze(lei/statie/autovehicul):   

  174 
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Anexa nr.2 la HCL  nr. ....... din 2014 

 

 

 
Taxele locale care constituie surse de venit pentru bugetul local, altele decât cele reglementate 

prin Legea nr.571/2003- privind Codul Fiscal – actualizată, percepute la Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Registrul Agricol, pentru anul 2015 
 

 

NR. 

CRT. 

TAXA VALOARE  2014 ŞI 

PROPUSĂ PENTRU 

ANUL 2015 

(LEI) 

1.  pentru eliberarea de copii conform cu originalul 

de pe înscrisurile din  cadrul  instituţiei, altele 

decât cele din arhivă, sau copii simple după 

documentele aflate în cadrul compartimentelor 

(lei / pag) 

5 

2.  pentru eliberarea de  adeverinţe referitoare la 

istoricul partidei deschise în  Registrul Agricol ( 

lei/ adeverinţă)  

5 
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                                                                                        Anexa nr. 3 la HCL  nr. ....... din 2014 

 

 

Taxele locale care constituie surse de venit pentru bugetul local, altele decât cele reglementate 

prin Legea nr.571/2003- privind Codul Fiscal – actualizată, percepute la Poliţia Locala Bacău, 

pentru anul 2015 
  

Nr. 

crt 

Denumire taxa Taxa 2014 Propus 2015 

1.  Parcare autoturisme 1 h 1.5 1.5 

2.  Parcare autoturisme 1/2 h 0.8 0.8 

3.  Parcare autoturism 1 h cu plata prin mesaj text 

(SMS) 1.5 1.5 

4.  Parcare microbuze 1 h 7 7 

5.  Parcare microbuze 1/2 h 3.5 3.5 

6.  Abonament zilnic parcare 12 h 7 7 

7.  Abonament 1 luna de parcare 49 49 

8.  Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare 

perpendicular si obloc cu axul soselei/luna S1 255 127,5 

9.  Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare 

perpendicular si obloc cu axul soselei/trim S1 752 376 

10.  Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare 

perpendicular si obloc cu axul soselei/an S1 2995 1497,5 

11.  Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare 

paralel cu axul soselei/luna S1 287 143,5 

12.  Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare 

paralel cu axul soselei/trim S1 860 430 

13.  Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare 

paralel cu axul soselei/an S1 3443 1721,5 

14.  Parcare rapida 0-2 h 1.5 1.5 

15.  Parcare rapida mai mult de 2 h 13 13 

 
  Taxele includ TVA 24%. 

           

VICEPRIMAR 

VASILE – SORINEL TESCARU 

 

 

     

  

Director executiv, 

Mardare Relu 
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                                                                                        Anexa nr. 4 la HCL  nr. ....... din 2014 

 

Taxele locale care constituie surse de venit pentru bugetul local, altele decât cele reglementate 

prin Legea nr.571/2003- privind Codul Fiscal – actualizată, percepute la Compartiment 

Evidenţă Contracte şi Compartiment Evidenţă Încasări Debite, pentru anul 2015 
 

Nr. crt.    Destinatia                  Cuantumul            Indice de              Valoare  

               constructiei                  lei/mp/an             indexare        propusa 2015 

                                                       2014                                           lei/mp/an                                                                                                     

_____________________________________________________________                     

1. Alimentatie publica                   281              1,0144                   285 

2. Comert                                       140              1,0144                   142 

3.        Prestari servicii                          71               1,0144                     72 

4.        Productie                                    43              1,0144                      44 

5.        Desfacere presa                          43              1,0144                      44 

6.        Garaje       -persoane fizice 

                                    -autorizate         15               1,0144                     15                                     

                                    -neautorizate     30               1,0144                     30 

 

                              -persoane juridice 

                                    -autorizate          30              1,0144                     30                       

                                    -neautorizate      58              1,0144                     59                

7.         Copertine   -autorizate                7                1,0144                      7                  

                               -neautorizat            17                1,0144                    17                   

8.         Balcoane  - locuinta                  30                1,0144                    30     

          -  alta destinatie(activitate ec.)  281                1,0144                  285                                  

9.        Spatii pentru depozitare, 

          cai de acces, s.a.                         30                 1,0144                    30  

10.       Mijloace publicitare(panouri)   54                1,0144                    55                                                                                                    

11.   Teren agricol 

                 -zona A                             5               1,0144                        5 

                 - zona B                            4               1,0144                         4 

                 - zona C                            2               1,0144                         2 

                      -zona D                             2               1,0144                         2 

 12. Teren curti constructii                    30              1,0144                        30                    
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DIRECTOR ADJUNCT 

CRISTINA BARDAŞU 
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                                                                                        Anexa nr. 5 la HCL  nr. ....... din 2014 

 

 

Taxele locale care constituie surse de venit pentru bugetul local, altele decât cele reglementate 

prin Legea nr.571/2003- privind Codul Fiscal – actualizată, percepute la Compartiment 

Evidenţă Contracte şi Compartiment Evidenţă Încasări Debite, pentru anul 2015 pentru 

prestari servicii catre populatie  

 

 

Nr. crt.     Denumirea serviciului prestat                                Valoare propusa 

                              2015 

  -lei- 

________________________________________________________________                     

1.       Copie contract vanzare-cumparare 

                        apartament                                                                        6 

2       Copie contract de  inchiriere (teren, locuinta 

            etc )                                                                                                9 

3.      Copie proces-verbal predare-primire                                                5 

4.      Copie schita apartament                                                                    4 

5.      Adeverinta achitare integrala apartament                                          9 

6.     Taxa contracte ce nu au fost ridicate 

             in termen de 60 de zile de la intocmire                                         12 

7.     Copii diverse documente                                                                      7 

8.     Diverse adeverinte                                                                                7 

9.      Scoatere de sub ipoteca                                                                       8 

10.   Recalculare rate pentru achitarea  

               integrala   apartament                                                                    12                                                                                            

11.     Adeverinta cu diferenta rate de achitat                                               12       

12.     Reactualizare contract inchiriere apartament                                       5                                                                       

13.    Contract subînchiriere                                                                           9 

14.    Schimb locuinte proprietate  de stat                                                     13 
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                                                                                                                                                                          Anexa nr. 6 la HCL  nr. ....... din 2014 

 

 
Taxele locale care constituie surse de venit pentru bugetul local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.571/2003- privind Codul Fiscal – actualizată, 

percepute la Serviciul Drumuri, Reşele şi Iluminat, pentru anul 2015 
 

 

           Taxa existenta            Taxa calculata     Taxa propusa prin indexare    

                       2014                                  2015                                      2015 

I.Taxa utilizare temporara a stalpilor                   8,3 lei/circuit/st/luna          8,42 lei/circuit/st/luna            8,4 lei/circuit/st/luna 

 de iluminat public ca suport  

pentru retele de telecomunicatii,conf. HCL 356/2011 

           

II. Taxa pentru eliberarea autorizatie de executie  

 (spargere)la lucrari subterane pe domeniul public  

si privat al municipiului Bacau executate  

 la retelele edilitare,conf.HCL nr.4/2013                       33,1 lei                            33,58 lei                          33,6 lei 

        

III Taxa de ocupare temporara a domeniului public 

si privat al mun.Bacau pt.lucrari la retelele tehnico-  

edilitare,conf.HCL nr.253/2012 : 

- pt.lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime  

de pana la 100 ml                                     2,4 lei/mp/zi                          2,43 lei/mp/zi                     2,4 lei/mp/zi 

-pt.lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime intre    

101 ml si 500 ml                                     1,2 leu/mp/zi                         1,22 lei/mp/zi                      1,2 leu/mp/zi 

-pt.lucrari la retele cu santuri sapate pe o lungime           

de peste 501 ml                                      0,6 lei/mp/zi                          0,61 lei/mp/zi                      0,6 lei/mp/zi 

 

 



 

IV.Taxa adeverinta postala - atribuire numar,conf.HCL nr.4/2013   27 lei                27,39 lei                           27,4lei 

       

 V.Taxa eliberare Permis de libera trecere                                 2 lei /tona/zi             2,03 lei/tona/zi                  2 lei/tona/zi 

        pentru autovehicule ,conf. HCL nr.362/2007 

 

VICEPRIMAR 

VASILE – SORINEL TESCARU 

 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU 

TOADER OŢETEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU   

                                                                                        Anexa nr. 7 la HCL  nr. ....... din 2014 

 

 
Taxele locale care constituie surse de venit pentru bugetul local, altele decât cele 

reglementate prin Legea nr.571/2003- privind Codul Fiscal – actualizată, percepute la 

Compartiment Informare Cetăţeni şi Compartiment Informaţii Publice şi Organizare 

Alegeri, pentru anul 2015 
 

Nr. 

Crt. 

TAXA VALOARE  2014  -

PROPUSĂ PENTRU 

ANUL 2015 

1. Pentru  eliberarea de  copii după listele electorale, 

pe suport electronic ( lei/CD) 

100 

2. Pentru consultarea documentelor din arhiva 

instituţiei, altele decât cele de stare civilă precum 

şi pentru consultanţă ( lei/ consultare) 

10 

3. Pentru eliberarea de copii conform cu originalul 

de pe înscrisurile din arhiva instituţiei (lei / pag.) 

5 

4. Pentru afişare la sediul Primariei Municipiului 

Bacău a documentelor cerute sau permise de 

legislaţia în vigoare, la solicitarea persoanelor 

fizice/ societăţilor comerciale/agenţilor economici 

cu excepţia instituţilor publice  (lei /zi / anunţ ) 

3 

 

 

VICEPRIMAR 

VASILE SORINEL TESCARU 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU 

CORNELIU GAVRILESCU 
 


