
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, COSMIN NECULA, propune 

locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de 

hotărâre privind aprobarea pentru anul 2017 a taxelor locale care constituie 

surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 

227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată. 

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

unde a fost afişat prin Procesul Verbal de afişare nr. 9500 din 09.12.2016. 

 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, pe adresa de e-mail diana.ilie@primariabacau.ro, până la data 

de 22.12.2016. 

  
 

 

      

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea pentru anul 2017 a taxelor locale care constituie surse de venit 

ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - 

privind Codul fiscal, modificată și completată 

 

Consiliul Local al Municipiului Bacǎu, 

Având în vedere: 

- Referatul Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Tranport nr. 8790/ 

14.11.2016 cu propunerile de taxe pentru anul 2017; 

- Referatul Serviciului Administratie Publica Locala si Registrul Agricol nr. 8780/ 

15.11.2016 cu propunerile de taxe pentru anul 2017; 

- Referatul nr. 8187/ 22.11.2016 al Politiei Locale a Municipiului Bacau, cu 

propunerile de taxe pentru anul 2017; 

- Referatele Compartimentului Evidenta Contracte nr. 94993/ 90702/ 14.11.2016 și nr. 

90704/ 15.11.2016 cu propunerile de taxe pentru 2017; 

- Referatul Serviciului Drumuri Reţele şi Iluminat nr. 8686/ 18.11.2016 privind 

propunerile de taxe pentru anul 2017;  

- Referatul nr. 8686/ 22.11.2016 al Directiei Juridice şi Administraţie Publică Locală – 

Compartimentul Informaţii Publice şi Organizări Alegeri cu propunerile de taxe 

pentru anul 2017; 

- Adresa nr. 1090/ 12.10.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 

42646/ 12.10.2016, completată cu adresa nr. 1331/ 05.12.2016, înaintate de Teatrul 

Municipal Bacovia prin care sunt propuse tarifele pentru biletele de spectacol și pentru 

închirierea sălilor de spectacole; 

- Expunerea de motive nr. 9421/ 07.12.2016  a Primarului Municipiului Bacău;  

- Raportul  nr. 9422/ 07.12.2016 al compartimentelor de specialitate, favorabil; 
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- Prevederile art. 27, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. 

„b”  si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală 

republicată, ulterior modificată și completată; 

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

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

- Adresa nr. 4452/ 14.11.2016 a Institutului Naţional de Statisticǎ – Direcţia Judeţeanǎ 

de Statisticǎ Bacǎu, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 94993/ 

14.11.2016 prin care ne transmit indicele total al prețurilor de consum; 

       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 aprobă pentru anul 2017 taxele locale care constituie surse de venit ale 

bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind 

Codul fiscal, modificată și completată, astfel:  

- 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, conform Anexei  nr. 4, parte integranta din 

prezenta hotarare; 

- Compartimentul Evidenta Contracte, 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 – Compartiment Informaţii 

Publice şi Organizări Alegeri, conform Anexei nr.7, parte integranta din prezenta 

hotarare; 

- Teatrul Municipal ”Bacovia”, conform Anexei nr. 8, parte integrantă din presenta 

hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotǎrâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2017. 

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

hotărâri prin Compartimentul Autorizare Activitate Economică si Tranport, Serviciul 

Administratie Publica Locala si Registrul Agricol, Politia Locala a Municipiului 

Bacau, Compartimentul Evidenta Contracte si Compartimentul Evidenta Incasari 

Debite, Serviciul Drumuri Reţele şi Iluminat, Direcţia Juridică şi Administraţie 

Publică Locală – Compartiment Informaţii Publice şi Organizări Alegeri, Teatrul 

Municipal Bacovia. 

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

comunicată compartimentelor prevăzute in prezenta hotărâre. 

ART. 5. – Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 

termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

COSMIN NECULA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 9421/ 07.12.2016 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2017 a taxelor locale care 

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

Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată 

 

 

 

 

 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. 227/ 2015 privind Codul 

Fiscal, actualizată. 

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

şi alte taxe locale.  

 Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată 

precizează la 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. 

 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. 9422/ 07.12.2016 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2017 a taxelor locale care 

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

Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată 

 

 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2017 a taxelor locale care 

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

nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată, a fost întocmit prin 

respectarea prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, actualizată, 

precum şi ale Legii nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 

actualizată, motiv pentru care îl avizăm favorabil. 

 

             VICEPRIMAR                                              DIRECTOR EXECUTIV 

  ȘTEFAN DANIEL – DRAGOȘ                                   TOCILĂ BENONE  

  

 

 

      DIRECTOR EXECUTIV                                      DIRECTOR EXECUTIV                                                     

        BARDAŞU CRISTINA                                          CIPRIAN FANTAZA                       

 

 

 

                        ŞEF SERVICIU                                              ŞEF SERVICIU 

 RODICA – FLORENTINA TAMBA                          TOADER OŢETEA 

                                                                                          

 

 
COMPARTIMENTUL AUTORIZARE ACTIVITATE 

ECONOMICA SI TRANSPORT 
GABRIELA SENTEŞ 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

NR. 9423/ 07.12.2016 

 

AVIZ DE LEGALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2017 a taxelor locale care constituie 

surse de venit ale bugetului local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - 

privind Codul fiscal, modificată și completată 

 

 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. 

- Prevederilor art. art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. 

„a” din Legea nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, republicată şi ulterior modificată şi 

completată, care precizează: 

Art. 47 (1) Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, ales în condiţiile 

prevăzute la art. 35, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar.  

Art. 48 (2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica hotararile consiliului local 

primarului si prefectului de indata, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii. 

Art. 61 (2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, 

a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi 

acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale 

celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a 

hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. 

Art. 115 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin: 

             b) consiliul local adoptă hotărâri; 

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                                                   DIRECTOR EXECUTIV 

       NICOLAE–OVIDIU POPOVICI                                                                CIPRIAN FANTAZA 
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Anexa nr.1 la HCL  nr. ....... din 2016 

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

prin Legea nr. 227/2015- privind Codul Fiscal – modificată și completată, percepute la 

Compartiment Autorizare Activitate Economică şi Transport, pentru anul 2017 

 
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/staţie/autovehicul): 

      81         

14.Taxă trimestrială staţie îmbarcare-debarcare călători pentru 

autobuze(lei/staţie/autovehicul):   

                           174     
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CĂTĂLIN ZALĂ 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU   

Anexa nr.2 la HCL  nr. ....... din 2016 

 

 

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

prin Legea nr.227/2015- privind Codul Fiscal – modificată și completată, percepute la 

Serviciul Administraţie Publică Locală şi Registrul Agricol, pentru anul 2017 
 

 

NR. 

CRT. 

TAXA VALOARE  PROPUSĂ 

PENTRU ANUL 2017 

(LEI) 

1.  pentru eliberarea de copii conform cu originalul  

sau copii simple după documentele aflate în 

cadrul serviciului (lei / pag) 

5 

2.  pentru eliberarea de  adeverinţe referitoare la 

partida deschisă în  Registrul Agricol ( lei/ 

adeverinţă)  

5 
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ŞEF SERVICIU 

RODICA – FLORENTINA TAMBA 
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                                                                                        Anexa nr. 3 la HCL  nr. ....... din 2016 

 

 

 

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

prin Legea nr.227/2015- privind Codul Fiscal – modificată și completată, percepute la Poliţia 

Locala Bacău, pentru anul 2017 

  
 
Nr. 

crt 

Denumire taxa Propus 2017 

1.  Parcare autoturisme 1 h 1.5 

2.  Parcare autoturisme 1/2 h 0.75 

3.  Parcare autoturism 1 h cu plata prin mesaj text (SMS) 1.5 

4.  Abonament 1 luna de parcare 47 

5.  Abonament 6 luni parcare 200 

6.  Abonament 1 an parcare 350 

7.  Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare 

perpendicular si oblic cu axul soselei/luna S1 123 

8.  Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare 

perpendicular si oblic cu axul soselei/trim S1 364 

9.  Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare 

perpendicular si oblic cu axul soselei/an S1 1449 

10.  Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu 

axul soselei/luna S1 139 

11.  Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu 

axul soselei/trim S1 416 

12.  Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu 

axul soselei/an S1 1666 

13.  Parcare rapidă/ h pentru intervalul 0-5 minute (parcare cu 

barieră) 0 

14.  Parcare rapidă/ h pentru intervalul 6-120 minute (parcare cu 

barieră) 1.5 

15.  Parcare rapidă/ h pentru intervalul >120 minute (parcare cu 

barieră) 13 

 
  Taxele includ TVA 20%. 

           

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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DIRECTOR EXECUTIV 

TOCILĂ BENONE 
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                                                                                        Anexa nr. 4 la HCL  nr. ....... din 2016 

 

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

prin Legea nr.227/2015- privind Codul Fiscal – modificată și completată, percepute la 

Compartiment Evidenţă Contracte, pentru anul 2017 

 
Nr. crt.    Destinatia                                                                         Propunere   valoare  

               constructiei                                                                              taxa 2017 

                                                                                                                  lei/mp/an                                                                                                   

___________________________________________________________________________                     

1. Alimentatie publica                                                    285 

 

2. Comert                                                                      142 

 

3. Prestari servicii                                                             72 

 

4. Productie                                                                       44 

 

5. Desfacere presa                                                             44 

 

6. Garaje       -persoane fizice 

                      -autorizate                                            15                                     

                      -neautorizate                                         30 

 

                      -persoane juridice 

                      -autorizate                                            30                       

                      -neautorizate                                         59   

              

7. Copertine -autorizate                                                      7                  

                    -neautorizate                                                17  

                  

8. Balcoane - locuinta                                                     30     

              -  alta destinatie(activitate ec.)                                    285  

                                 

9. Spatii pentru depozitare, cai de acces, s.a.                                            30  

 

10. Mijloace publicitare(panouri)                                      55 

 

11.Teren agricol 

            - zona A                                                                               5 

             - zona B                                                                              4 

              - zona C                                                                              2 

              - zona D                                                                              2  

                                                          

 12. Teren curti constructii                                        30                    
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DIRECTOR ADJUNCT 

CRISTINA BARDAŞU 
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                                                                                        Anexa nr. 5 la HCL  nr. ....... din 2016 

 

 

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

prin Legea nr. 227/2015- privind Codul Fiscal – modificată și completată, percepute la 

Compartiment Evidenţă Contracte, pentru anul 2017 pentru prestari servicii catre populatie  

 

 

 Nr. crt.     Denumirea serviciului prestat                                                 Propunere valoare  

                         taxa  2017-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 2016 

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

Legea nr.227/2015- privind Codul Fiscal – modificată și completată, percepute la Serviciul Drumuri, 

Rețele şi Iluminat, pentru anul 2017 

 

 Taxa propusă   

       2017 

I.Taxa utilizare temporara a stalpilor                                     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 33,00 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 

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

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

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

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

IV.Taxa adeverinta postala - atribuire numar, 

conf.HCL nr.4/2013   27lei  

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

        pentru autovehicule ,conf. HCL nr.362/2007 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

COSMIN NECULA 

 

 

 

ŞEF SERVICIU 

TOADER OŢETEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU   

                                                                                        Anexa nr. 7 la HCL  nr. ....... din 2016 

 

 

 

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

Legea nr.221/2015- privind Codul Fiscal – modificată și completată, percepute la Compartiment 

Informare Cetăţeni şi Compartiment Informaţii Publice şi Organizare Alegeri, pentru anul 2017 
 

 

 

Nr. 

Crt. 

TAXA PROPUSĂ PENTRU 

ANUL 2017 

1. Pentru  eliberarea de  copii după listele 

electorale, pe suport electronic ( lei/CD) 

100 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

COSMIN NECULA 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU   

                                                                                        Anexa nr. 8 la HCL  nr. ....... din 2016 

 

 

 

TAXE ȘI TARIFE PRACTICATE DE TEATRUL MUNICIPAL BACOVIA  

ÎN ANUL 2017 

 

 
SALA "RADU BELIGAN" 

Balul Bobocilor   - 2.000 Ron 

ONG-uri, Asociatii cu evenimente caritabile  - 2.000 Ron  

Traininguri, conferinte etc  - 6.000 Ron  

Spectacole/Concerte -  8.000 Ron 

Pentru firmele/asociatii le care aduc 5 spectacole/an  - 6.000 Ron 

 
SALA TEATRULUI MUNICIPAL BACOVIA  - 450 Ron/ora, dar nu mai putin de 2 ore 

 
SALA STUDIO  - 200 Ron/ora 

 
TARIFE PENTRU BILETUL DE SPECTACOL: 

- preşcolari, elevi studenţi      – 8 lei  

- însoţitori preşcolari  – 12 lei  

- adulţi sala  – 30 lei  

- adulţi loje  – 35 lei  

- pensionari  – 15 lei  

 

* Copilul cu handicap, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de gratuitate. 

**Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de 

gratuitate. 

***Adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete în aceleaşi condiţii ca pentru elevi, studenţi. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

COSMIN NECULA 

 

 

 

MANAGER  

ELIZA NOEMI JUDEU 

 

  

 

 

 

 

 



APROBAT, 

PRIMAR, 

COSMIN NECULA 

 

PROPUN APROBAREA 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU 

NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

ROMANIA 

JUDEŢUL BACAU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI AD-ŢIE LOCALĂ 

COMPARTIMENTUL AUTORIZARE ACTIVITATE 

ECONOMICA SI TRANSPORT 

NR. 8790/ 14.11.2016 

COMPARTIMENTUL AUTORIZARE ACTIVITATE ECONOMICA ŞI 
TRANSPORT 

Propune pentru anul 2017 următoarele taxe locale care constituie surse de venit pentru 
bugetul local altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015-privind Codul fiscal. 

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, 

autorizaţie 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 

1 l.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



174 

 

14. Taxă trimestrială staţie îmbarcare-debarcare călători 
pentru 
autobuze(lei/statie/autovehicul)

 

 

 

 

 

 

Întocmit,  
Gabriela Sentes  
Cătălin Zala



SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                                ŞEF SERVICIU, 
         NICOLAE OVIDIU POPOVICI                                        RODICA – FLORENTINA TAMBA 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU  SE APROBĂ 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU                                                                            PRIMAR 

SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ                                                             COSMIN NECULA 

LOCALĂ ŞI REGISTRUL AGRICOL  

NR. 8780 din 15.11.2016 
REFERAT 

Pentru anul 2017, propunem ca taxele locale care constituie surse de venit pentru bugetul local, altele decât 

cele reglementate prin Legea nr.227/2015- privind Codul Fiscal - actualizată, percepute la Serviciul Administraţie 

Publică Locală şi Registrul Agricol, să aibă următoarele cuantumuri: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.T./Ds.I-A-7/ex. 1

NR. 
CRT. 

TAXA VALOARE 
2016 VALOARE 

PROPUSĂ PENTRU 

ANUL 2017 
1. 

pentru eliberarea de copii conform cu originalul sau copii 

simple după documentele aflate în cadrul serviciului (lei/pag) 

5 5 

2. pentru eliberarea de adeverinţe referitoare la partida deschisă 

în Registrul Agricol (lei/ adeverinţă) 

5 5 

 



 

 

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 8187/ 22.11.2016 

                                                                              APROBAT 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                 COSMIN NECULA 

 

REFERAT 

Privind taxele locale care constituie sursa de venit ale bugetului local, altele decât 

cele reglementate prin Legea nr. 227/2015 - privind Codul Fiscal, actualizata, 

percepute la Politia Locala a Municipiului Bacau, pentru anul 2017 

Urmare a adresei Municipiului Bacau cu nr. 8686/15.11.2016, înregistrata la 
instituţia noastra in data de 16.11.2016, va comunicam următoarele taxele locale care 

constituie sursa de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 

227/2015 - privind Codul Fiscal, actualizata, percepute la Politia Locala a Municipiului 

Bacau, pentru anul 2017 : 

  

Nr. 

crt 

Denumire taxa Taxă 2016 Taxă 2017 

1. Parcare autoturisme 1 h (aparat autotaxare) 1.5 1.5 

2. Parcare autoturisme 1/2 h (aparat autotaxare) 0.8 0.75 

3. Parcare autoturism 1 h cu plata prin mesaj text (SMS) 1.5 1.5 

4. Abonament 1 lună de parcare 47 47 

5. Abonament 6 luni de parcare 200 200 

6. Abonament 1 an de parcare 350 350 
7. Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare 

perpendicular şi oblic cu axul şoselei/luna SI 123 123 

8. 
Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare 

perpendicular şi oblic cu axul şoselei/trim SI 364 364 
9. Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare 

perpendicular şi oblic cu axul şoselei/an SI 1449 1449 

10. 
Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel 

cu axul şoselei/lună SI 139 139 

11. Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel 

cu axul şoselei/trimestru SI 416 416 
 



 

 

12.  Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel 

cu axul şoselei/an SI 1666 1666 
13.  Parcare rapidă/h pentru intervalul 0- 5 minute (parcare cu 

barieră) 1.5 0 
14.  Parcare rapidă/h pentru intervalul 6 -120 minute (parcare 

cu barieră) 1.5 1.5 
15.  

Parcare rapidă/h pentru >120 minute (parcare cu barieră) 13 13 
Taxele includ TVA 20%. 
 

Faţă de cele prezentate vă rog să dispuneţi. 

Şeful Poliţiei Locale a Municipiului Bacău 

Director Executiv 

IONESCU CĂTĂLIN - MIHAI 

Şef Birou Financiar, 
Resurse Umane şi Administrativ 

Puşcaş Ioana 



 

 

 

  

Primăria Municipiului Bacau 

 Arhitect Sef 

Compartiment Evidenta Contracte                       

Nr.94993/ 90702/ 14.11.2016 

 

 

REFERAT 

 

Având in vedere : 

- adresa nr.4452/94993/ 14.11.2016 emisa de Institutul National de Statistica - 

Direcţia Judeţeană de Statistica Bacau care prevede indicele total al preturilor de consum 

aferent lunii octombrie 2016 fata de luna octombrie 2015 a fost de 99,57% ; 

- faptul ca acest indice de inflaţie de 0,9957 comunicat de Institutul National de 

Statistica - Direcţia Judeţeană de Statistica Bacau prin adresa nr. 4452/94993/ 14.11.2016, a 

ramas subunitar 

Subsemnata Cristina Bardasu Director Executiv Adjunct - Arhitect Sef, propun pentru 

anul 2017 : 

1.-Aprobarea taxelor de închiriere teren cu diverse destinaţii (garaje, copertine, 

balcoane, spatii depozitare, cai de acces, prestări servicii, comerţ, alimentaţie publica, 

desfacere presa etc), teren agricol pentru zona A, zona B, zona C si zona D, teren curţi 

construcţii, proprietatea municipiului Bacau, pentru contractele încheiate si ce se vor încheia 

cu persoanele fizice si juridice, in anul 2017, la nivelul cuantumurilor taxelor stabilite in 

anul 2016 - conform Anexa 1 la prezentul referat. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 
BADSAȘU CRISTINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cuantumul 

lei/mp/an 

2016 

Nr. crt. Destinaţia 
construcţiei 

Propunere valoare 

taxa 2017 lei/mp/an 

Primăria Municipiului Bacau 
Arhitect sef 
Compartiment Evidenta Contracte ANEXA 
Nr.94993/ 90702/ 14.11.2016 

Cuantumurile taxelor de închiriere pe m.p./an terenuri, ce se percep in anul 2017 in 
Municipiul Bacau, de către Compartiment Evidenta Contracte 

 

 

1. Alimentaţie publica 285 285 

2. Comerţ 142 142 

3. Prestări servicii 72 72 

4. Producţie 44 44 

5. Desfacere presa 44 44 

6. Garaje -persoane fizice -

autorizate 15 15 
 -neautorizate 30 30 

 

-persoane juridice -autorizate 30 30 
 -neautorizate 59 59 

7. Copertine -autorizate 7 7 
 -neautorizat 17 17 

8. Balcoane - locuinţa 30 30 
 - alta destinatie(activitate ec.) 285 285 

9. 
Spatii pentru depozitare, cai 

de acces, s.a. 
30 30 

10. Mijloace publicitare(panouri) 55 55 
 



 

ANEXA  
 
 

 

Nr. Destinaţia        
Cuantumul 

 Cuantumul 

Crt. terenului           lei/mp/an 
 

lei/ mp/ an 

2016 
 2017 

11. Teren agricol 
-zona A 5 5 

- zona B 4 4 
- zona C 2 2 
-zona D 2 2 

12. Teren curţi construcţii 30 30 
 



 

Aprobat 

Primar 
Cosmin Necula 

Propunere valoare 

taxa 2017-lei- 

Compartiment Evidenta Contracte 

întocmit 

Maria Magdalena Bogdan 

Primăria Municipiului Bacau 
Arhitect sef 
Compartimentul Evidenta Contracte 
Nr. 90704/15.11.2016 
 

REFERAT 

privind aprobarea cuantumului taxelor percepute de către Compartimentul Evidenta 
Contracte, pentru prestări servicii către 
populaţie in anul 2017 

Nr. crt.      Denumirea serviciului prestat 

1. -Copie contract vanzare-cumparare 
apartament 6 

2 - Copie contract de închiriere (teren, locuinţa 

etc) 9 

3. -Copie proces-verbal predare-primire 5 

4. -Copie schiţa apartament 4 

5. - Adeverinţa achitare integrala apartament 9 

6. - Taxa contracte ce nu au fost ridicate 

in termen de 60 de zile de la întocmire 12 

7. - Copii diverse documente 7 

8. - Diverse adeverinţe 7 

9. - Scoatere de sub ipoteca 8 

10. -Recalculare rate pentru achitarea 

integrala apartament 12 

I. - Adeverinţa cu diferenţa rate de achitat 12 

12. -Reactualizare contract închiriere apartament 5 

13. - Contract subanchiriere 9 

14. - Schimb locuinţe 
proprietate de stat 13 

Director ExecutivAdjunct 



 

 

 

 

 

 

 

 

Propunerile cu taxe locale percepute de către Serviciul Drumuri Reţele si Iluminat pentru anul 2017 indexate cu indicele total al 
preturilor de consum (IPC) de 99,57 %, aferent lunii Octombrie 2016 fata de luna octombrie 2015 (conform adresei nr. 4452/14.11.2016 
primita de la Institutul National de Statistica) :   
TAXE LOCALE CARE CONSTITUIE SURSE DE VENIT ALE BUGETULUI LOCAL ALTELE DECÂT CELE REGLEMENTATE 
PRIN Legea 227/2015 

Taxa existenta Taxa calculata                                     Taxa propusa 

2016                                2016                                                    2017 

I Taxa utilizare temporara a stâlpilor                                             8,3 1e i/circuit/st/ una       8,36 1e i/ci rcu it/s t/lu n a 8,4 lei/circuit/st/luna 

de iluminat public ca suport 
pentru reţele de telecomunicaţii,conf.HCL 356/2011 

II. Taxa pentru eliberarea autorizaţie de execuţie 

(spargere)lalucrări subterane pe domeniul public 

si privat al municipiului Bacau executate 

ia reţelele edilitare,conf.HCLnr,4/2013                                                     33 lei 32,85 lei 33,00 lei 

 

III Taxa de ocupare temporara a domeniului public si privat al 

mun.Bacau pt.lucrari la reţelele tehnico- edilitare,conf HCL 

nr.253/2012  

- pt.lucrari la reţele cu şanţuri sapate pe o lungime de pana la 100 ml 2,4 lei/mp/zi 2,38 lei/mp/zi 2,4 lei/mp/zi 
-pt.lucrari la reţele cu şanţuri sapate pe o lungime intre 101 ml si 500 

ml 1,2 leu/mp/zi 1,19 lei/mp/zi 1,2 leu/mp/zi 
-pt.lucrari la reţele cu şanţuri sapate pe o lungime 
de peste 501 ml 0,6 lei/mp/zi 0,59 lei/mp/zi 0,6 lei/mp/zi 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU 

SERVICIUL DRUMURI REŢELE SI ILUMINAT 

NR. 8686/18.11.2016 

Aprobat 
Viceprimar 
SCRIPĂȚ CONSTANTIN 

Referat 



 

 

 

26,88 lei  

 

1,99 

lei/tona/zi 

 

27 lei 

2 lei/tona/zi 

 

 

 

W .Taxa adeverinţa poştala - atribuire număr,conf.HCL nr. 4/ 2013 27 lei 

V .Taxaeliberare Permis de libera trecere 2 lei /tona/zi 
pentru autovehicule ,conf. HCL nr.362/20 

SEF SERVICIU 
ING. TOADER OȚETEA 

 

  



 

 

MUNICIPIUL BACĂU 
        Str. Mărăşeşti nr. 6, Bacău, 600017 

Compartimentul Informaţii Publice şi Organizări Alegeri  

Nr. 8686 din 22.11.2016                                                                                              APROB 

                                                                                                                                      PRIMAR 

                                                                                                                           COSMIN NECULA 

 
R E F E R A T  

Având în vedere adresa cu nr.8686/15.11.2016, privind taxele locale care constituie surse de venit ale 

bugetului local, vă informăm că taxa care se impune specificului activităţii compartimentului este taxa pentru 

eliberarea extrasului din Registrul Electoral, conform art.17, alin.2 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

Faţă de cele menţionate, propunem menţinerea taxei în cuantum de 100 lei, aşa cum a fost aprobată 

prin H.C.L nr.274/2015, Anexa 7. 

 

 
  PROPUN APROBAREA 

 SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 
 
 
 

INSPECTOR DE SPECIALITATE 
 ANDREEA BUTNARU  



 

        TEATRUL MUNICIPAL BACOVIA va aduce la cunoştinţa                     

propunerea de preţ pentru închirierea sălilor de spectacole pe care le administrează: 

SALA “RADU BELIGAN” 

Balul Bobocilor - 2.000 Ron 

ONG-uri, Asociaţii cu evenimente caritabile - 2.000 Ron  

Traininguri, conferinţe etc - 6.000 Ron  

Spectacole/Concerte - 8.000 Ron 

Pentru firmele/asociatiile care aduc 5 spectacole/an - 6.000 Ron 

SALA TEATRULUI MUNICIPAL BACOVIA 
450 Ron/ora, dar nu mai puţin de 2 ore 

SALA STUDIO 
200 Ron/ora 

Daca aveţi alte propuneri, va rugam sa ni le aduceţi la cunoştinţa. 
Am dori ca aceste informaţii sa fie făcute publice, cu acordul Dumneavoastră. 

 

 

 
 
 
MANAGER 
ELIZA NOEMI JUDEU 



 

este o instituţie publică de cultură, finanţată de Consiliul Local şi de Primăria Municipiului Bacău 

 
TEATRUL MUNICIPAL BACOVIA 
NR. 1331/ 05.12.2016 
 
 
 
 
 

C A T R E  
CONSILIUL LOCAL BACAU 

Va transmitem alaturat decizia nr.59 din 24 noiembrie 2016, 
luata in cadrul şedinţei de Consiliu Administrativ, privind stabilirea tarifelor 
pentru biletele de spectacol. 

MANAGER



 

8 lei biletul 

12 lei biletul 

30 lei biletul 

35 lei biletul 

15 lei biletul 

 

 

D E C I Z I E  

privind stabilirea tarifului pentru biletul de spectacol Având în 

vedere: 

şedinţa Consiliului Administrativ din data de 24 noiembrie 2016 în care s-a stabilit preţul 

biletului de spectacol; 

Legea nr 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art 84 alin 4 şi art 205 alin 3 

privind reducerea cu 75% a preţului biletului de spectacol pentru elevi şi studenţi; Legea 448/2006 , 

capitolul II , art 21 privind drepturile persoanelor cu handicap; în baza Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Bacau nr 227/17.08.2016 de numire în funcţie; 

D E C I D :  

Art.l. începând cu data de 1 decembrie 2016 se stabilesc următoarele tarife pentru biletul de 

spectacol: 

- preşcolari, elevi 

studenţi 

- însoţitori preşcolari 

- adulţi sala 

- adulţi loje 

- pensionari 

Art.2 Copilul cu handicap, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază de gratuitate. 

Art.3 Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum şi persoana care îl însoţeşte beneficiază 

de gratuitate. 

Art.4. Adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete în aceleaşi condiţii ca pentru 

elevi, studenţi. 

Art.5. Compartimentul financiar contabil va duce la îndeplinire prezenta decizie. 

MANAGER 

ELIZA NOEMI JUDEU 
 

 

 

Nr.59 din 24 noiembrie 2016 

 


