ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

HOTARÂRE
privind modificarea si completarea anexei hotarârii nr.250/29.09.2005 a
Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacau,
Având în vedere:
- Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului României nr.21 din
16 martie 2006, pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
publicata în M.O. nr. 269/24.03.2006,
- Prevederile hotarârii nr. 250/29.09.2005 a Consiliului Local
al
municipiului Bacau privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2006 în municipiul Bacau;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;
În baza prevederilor art. 38, alin. 2 lit. “d” si art. 46, alin. 1 si 3 din Legea
nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile
ulterioare,

HOTARASTE
hotarârii
Articol unic – Se aproba modificarea si completarea anexei
nr. 250/29.09.2005 a Consiliului Local al municipiului Bacau, privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006, astfel:
1. - Dupa litera ”b” a punctului 2 din anexa, (înainte de încadrarea în zone
a terenurilor proprietatea persoanelor fizice si juridice situate în intravilanul
municipiului Bacau) se introduce litera “b1” – Impozitul pe terenurile
amplasate în extravilan, care va avea urmatorul continut:
“ În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileste
prin înmultirea suprafetei terenului, exprimata în ha, cu suma corespunzatoare
prevazuta în urmatorul tabel, înmultita cu coeficientul de corectie corespunzator
prevazut la punctul 1 litera “a” din anexa:
Nr.crt.
1.

Categoria de folosinta
Teren cu constructii

2.
3.

Arabil
Pasune

4.
5.

Fâneata
Vie pe rod, alta decât cea prevazuta la nr. crt. 5.1

Zona D /lei (RON) /ha

16
30
14
14
34

5.1

Vie pâna la intrarea pe rod

6.
6.1
7.

Livada pe rod, alta decât cea prevazuta la nr.crt. 6.1
Livada pâna la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui
prevazut la nr.crt. 7.1

7.1
8.

Padure în vârsta de pâna la 20 de ani si padure cu rol de
protectie
Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

8.1
9.

Teren cu amenajari piscicole
Drumuri si cai ferate

10.

Teren neproductiv

x
34
x
6
x
1
18
x
x"

2. – Punctul 7 alineatul 2 din anexa – Impozitul pe spectacole pentru
organizarea de videoteci si discoteci – va avea urmatorul continut:
“Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare
artistica sau activitate distractiva, prin înmultirea numarului de metri patrati ai
suprafetei incintei videodiscotecii sau discotecii cu una din urmatoarele sume:
- în cazul videotecilor
- 0,20 RON;
- în cazul discotecilor
- 0,40 RON.”
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