
PRIMARUL  MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor  legal 
constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2014, în municipiul Bacău, 
spre studiu şi analiză.    
       Acest proiect poate  fi consultat şi la sediul Primăriei  Municipiului  Bacău, unde 
a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.886/2 din 26.11.2013.
        În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile  legal constituite  din municipiul 
Bacău,  vor  putea trimite în scris  propuneri, sugestii sau opinii  la Primăria 
Municipiului Bacău, d-lui cons. jr. Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail 
aparatdelucru.clb@primariabacau.ro, până la data de 09.12.2013 
          Persoanele interesate să studieze proiectul si intreaga documentatie, pot accesa 
site-ul www.primariabacau.ro, sectiunea Legea nr.52/2003.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare 

pentru anul 2014 în municipiul Bacău 

Consiliul Local al Municipiului Bacău 
Având în vedere:
- Referatul nr.286819/20.11.2013 al Direcţiei Economice, cu propuneri privind nivelul 
impozitelor şi taxelor locale, precum şi nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2014, în 
municipiul Bacău;  
- Expunerea de motive nr.8864/25.11.2013 a Primarului  Municipiului Bacău;  
- Raportul nr.8865/25.11.2013 al compartimentelor de specialitate;
- Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele si taxele locale, din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile H.G. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilare acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul
fiscal 2013;
- 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 O.G. 92/2003 privind Codul de procedurǎ fiscalǎ, republicatǎ, cu modificǎrile 
şi completǎrile ulterioare; 
-Prevederile art.6(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;
- Prevederile art. 47 şi ale art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice 
locale, republicată şi ulterior modificată şi completată; 

În baza dispoziţiilor art.27, art.36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c” si art. 45(2) lit. „c” din  
Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizata, 

H O T Ă R Ă Ş T E 



Art.1. – Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2014, în municipiul Bacău, 
conform Anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Se stabileşte taxa de salubrizare în municipiul Bacău, pentru anul 2014, conform 
Anexelor nr. 2, 3, 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. – Prezenta hotărâre se va aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2014, si se va 
comunica Direcţiei Economica, Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Administrare, Direcţia 
Juridică şi Administraţie Publică Locală, Directiei Sport, Cultura, Sanatate din cadrul 
Primariei Municipiului Bacau si va fi adus la cunostinta publica in conditiile legii.

               PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
ROMEO STAVARACHE



ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr.8864/25.11.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 
precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2014 în municipiul Bacău 

        Impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de venituri, utilizate 

pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile 

legii.

     Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, următoarele resurse 

financiare: impozitul şi taxa pe clădiri, impozitul şi taxa pe teren, impozitul pe 

mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, 

taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, 

taxa hotelieră, taxele speciale, alte taxe locale, amenzile şi penalităţile aferente 

impozitelor şi taxelor locale, taxele judiciare de timbru, taxele de timbru pentru 

activitatea notarială, taxele extrajudiciare de timbru. 

 În aceastǎ situaţie consiliul local al municipiului Bacǎu trebuie sǎ adopte o 

hotǎrâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2014 

în municipiul Bacǎu, drept pentru care rog consiliul local al municipiului Bacǎu sǎ 

aprobe proiectul de hotǎrâre aşa cum a fost redactat şi prezentat. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
ROMEO STAVARACHE



ROMÂNIA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
ADMINISTRATORUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECŢIA ECONOMICA 
Nr.8865/25.11.2013

RAPORT
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2014 în 
municipiul Bacău 

Potrivit prevederilor art.292 a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,

modificatǎ şi completatǎ, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care 

constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în 

lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei 

inflaţiei de la ultima indexare. Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul 

Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin hotărâre 

a Guvernului. În reflectarea prevederilor expuse anterior s-a aprobat H.G.

1309/27.12.2012 care stabileste valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte 

taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013. 

 În aceastǎ situaţie consiliul local al municipiului Bacǎu trebuie sǎ adopte o 

hotǎrâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2014 

în municipiul Bacǎu,drept pentru care avizǎm favorabil proiectul de hotǎrâre aşa cum 

a fost redactat.

ADMINISTRATOR PUBLIC, DIRECTIA ECONOMICA
Ec. Padureanu Leonard dir. adj. Nestian Bogdan


