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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 2011, 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.11759/3 din 30.11.2010. 
        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 17.12.2010 
          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 2011, în municipiul Bacău 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Bacău 
Având în vedere: 
- Prevederile Titlului IX, referitor la impozitele şi taxele locale din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, actualizata pana la data de 23 octombrie 2010; 
- Prevederile art.30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice; 
- Prevederile art.6(1) lit.„k” din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor; 
- Prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- Prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-  Prevederile H.G. nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile 
aplicabile incepand cu anul fiscal 2010 
- Prevederile O.U.G. nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal 
- Referatul nr. 306809 din 26.11.2010 al Direcţiei Economice, cu propuneri privind 
nivelul impozitelor şi taxelor locale, precum şi nivelul taxei de salubrizare pentru anul 
2011, în municipiul Bacău; 
- Prevederile art. 47 şi ale art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administraţiei 
publice locale, republicată şi ulterior modificată şi completată; 
- Referatul  nr.11759/30.11.2010, Adresa nr. 11759/2 din 30.11.2010 si Procesul 
verbal de afisare nr.11759/3 din 30.11.2010, reprezentand procedura prealabila de 
aducere la cunostinta publica a proiectului,  conform Legii nr.52/2003 a transparentei 
decizionale in administratia publica; 
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- Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău. 
 
În baza dispoziţiilor art.27, art.36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c” şi ale 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 2011, în municipiul 
Bacău, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2. – Se stabileşte taxa de salubrizare în municipiul Bacău, pentru anul 2011, 
conform Anexelor nr. 2, 3, 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. – Se aproba Contractul –cadru de inchiriere privind procurarea folosinţei 
bunului, respectiv culoarele în Bazinul de Înot din Municipiul Bacău, de către 
persoanele juridice, în vederea desfăşurării unor activităţi sportive specifice acestui 
sport, conform Anexei nr.6, ce face parte integrantă din prezenta hotarare. 
 
Art.4. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2011, dată la care se 
abrogă prevederile HCL nr.419/23.12.2009 cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi orice alte prevederi contrare. 
 
Art.5 – Hotărârea se va comunica la Direcţia Economica, Direcţia Servicii Publice, 
Direcţia Economică, Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală, Directia Sport, 
Cultura, Sanatate, Serviciul Administratia Pietelor. 
 
 
  

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
ING. ROMEO STAVARACHE 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum 

şi taxa de salubrizare pentru anul 2011, 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. 

     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. 956 din 19 august 2009 care stabileste 

valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 

amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010. 

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

hotǎrâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxei de 

salubrizare, aplicabile în anul fiscal 2011 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 
ING. ROMEO STAVARACHE 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
ADMINISTRATORUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECŢIA ECONOMICA 
DIRECTIA SERVICII PUBLICE 
DIRECTIA SPORT, CULTURA, SANATATE 
SERVICIUL ADMINISTRATIA PIETELOR 
 
 
 

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 2011, în municipiul Bacău 

 
 
         Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
precum şi a taxei de salubrizare pentru anul 2011, se stabilesc în anul 2010. 

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. 
956 din 19 august 2009 care stabileste valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
fiscal 2010. 

 În aceastǎ situaţie consiliul local al municipiului Bacǎu trebuie sǎ adopte o 
hotǎrâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2011 
în municipiul Bacǎu. 
         Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 
 
 ADMINISTRATOR PUBLIC,                                          DIRECTIA ECONOMICA 
     Padureanu Leonard                                                           dir. adj. Nestian Bogdan  
 
 
 
DIRECTIA SERVICII PUBLICE                    DIRECTIA SPORT, CULTURA, SANATATE 
     Dir. Marcu Viorica     Dir. Lupu Gabriel 
 
 

 
SERVICIUL ADMINISTRATIA PIETELOR 

Ing. Busuioc  Vasilica 
 



PROIECT SUPUS DEZBATERII PUBLICE CONFORM LEGII NR.52/2003 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
     
 

Anexa nr.1 la HCL  nr. ....... din                  2010 
 

CAPITOLUL I 
Nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011  

în municipiul Bacău 
 

 
Pct. 1  Impozitul şi taxa pe clădiri  
 a. Persoane fizice 
Impozitul pe clădirile situate în municipiului Bacău, aparţinând contribuabililor persoane 

fizice, se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1 % la valoarea impozabilǎ a clădirii. 
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimatǎ în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei 

construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilǎ 
corespunzătoare, exprimatǎ în lei/m2 , din tabelul următor:  
 
 
 
 

VALOARE IMPOZABILA  - lei/mp2 
Cu instalatii de apa, canalizare, 
electrice si incalzire (conditii 

cumulative) 

Fara instalatii de apa, 
canalizare, electricitate sau 

incalzire Tipul clădirii 
Nivel stabilit 
conform HG 

956/2009 

Nivel propus 
2011 

Nivel stabilit 
conform HG 

956/2009 

Nivel 
propus 
2011 

A. Clădire cu cadre din beton 
armat,sau cu pereţi exteriori 
din cǎrǎmidǎ arsǎ sau din orice 
alte materiale rezultateîn urma 
unui tratament termic şi/sau 
chimic 

806 806 478 478 

B. Clădire cu pereţi exteriori 
din lemn,din piatrǎ naturalǎ, 
din cǎrǎmidǎ nearsǎ,din 
vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui 
tratament termic şi/sau chimic 

219 219 137 137 

C. Clǎdire-anexǎ cu cadre din 
beton armatsau cu pereţi 
exteriori din cǎrǎmidǎ arsǎ 
saudin orice alte materiale 
rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

137 137 123 123 

D.Clǎdire-anexǎ cu pereţi 
exteriori din lemn,din piatrǎ 
naturalǎ, din cǎrǎmidǎ nearsǎ, 
din vălătuci, sau din orice alte 
materialenesupuse unui 

82 82 54 54 
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tratament termic şi/sau chimic 
E. În cazul contribuabilului 
care deţine la aceeaşi adresǎ 
încǎperi amplasate la subsol la 
demisol  şi/sau mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de clǎdiri 
prevazute la lit. A-D 

75 % din suma care s-ar aplica 
cladirii 

75 % din suma care s-ar 
aplica cladirii 

F. În cazul contribuabilului 
care deţine la aceeaşi adresǎ 
încǎperi amplasate la subsol la 
demisol si /sau mansarda, 
utilizate in alte scopuri decat 
cel de locuinta, in oricare 
dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit. A-D 

 

50 % din suma care s-ar aplica 
cladirii 

50 % din suma care s-ar 
aplica cladirii 

 
 
Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localitǎţii şi zona în care este 

amplasatǎ clǎdirea, prin înmulţirea valorii determinate conform raţionamentului de mai sus cu 
coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

Zona în cadrul localităţii     Coeficientul de corecţie pozitivă 
A        2,50 
B        2,40 

 C        2,30 
 D        2,20 

 
 Zonele A, B, C,  şi D corespund încadrării în zone a terenurilor. 
 În cazul clǎdirii utilizate ca locuinţǎ, a cǎrei suprafaţǎ construitǎ depǎşeşte 150 de petri 
pǎtraţi, valoarea impozabilǎ a acesteia se majoreazǎ cu câte 5 % pentru fiecare 50 metri pǎtraţi sau 
fracţiune din aceştia. 
 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 
persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă    o bonificaţie de  10 %. 
 

b. Persoane juridice 
Impozitul pe clădirile situate pe raza municipiului Bacău, aparţinând contribuabililor 

persoane juridice, se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a clădirii, 
înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare. 

Pentru contribuabilii persoane juridice, care achită integral impozitul pe clădiri până în 31 
martie inclusiv, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0,75% asupra valorii de inventar a 
clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare. 

În cazul unei clădiri care  nu a fost reevaluată  in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinta, cota impozitului pe cladiri este de 10 %  si se aplică la valoarea de inventar a clădirii,  
înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima 
reevaluare.  

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 
persoanele juridice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 
10 %. 

Pentru clǎdirile proprietate publicǎ sau privatǎ a municipiului Bacǎu, concesionate, 
închiriate, date în administrare ori în folosinţǎ, dupǎ caz, persoanelor juridice, acestea datoreazǎ 
taxǎ pe clǎdiri, în condiţii similare impozitului pe clǎdiri. 
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Pct. 2 -  Impozitul şi taxa pe teren 
Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri situate în  municipiului Bacău, datorează 

impozit pe teren. 
 

a. – În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria 
de folosinţǎ terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimatǎ în hectare, cu suma corespunzǎtoare prevǎzutǎ în 
urmǎtorul tabel: 

 
 

Zona în cadrul       Nivelul impozitului    Nivel propus  
localităţii   conf. HG 956/2009- lei/ha      2011 – lei/ha 
 

A    7.408    7.408 
B    5.600    5.600 
C    3.832    3.832 
D    1.821    1.821 
 

 b. - Impozitul pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de folosinţă 
decât cea de terenuri cu construcţii: 
 
  

  Nivel stabilit  
conform HG 956/2009 Nivel propus 2011 

Nr. 
crt. Categoria de folosinţă Zonă/lei/ha 

A     B     C     D 
Zonă/lei/ha 

A     B     C     D 
1 Teren arabil 24    18    16  13 24    18    16  13 
2 Păşune 18    16    13  11 18    16    13  11 
3 Fâneaţă 18    16    13  11 18    16    13  11 
4 Vie 40   30    24   16 40   30    24   16 
5 Livadă 46   40    30   24 46   40    30   24 

6 Pădure sau alt teren  
cu vegetaţie forestieră 24    18    16  13 24    18    16  13 

7 Teren cu ape  13   11     7    x  13   11     7    x 
8 Drumuri şi căi ferate   x     x      x    x   x     x      x    x 
9 Neproductiv   x     x      x    x   x     x      x    x 

 
c. 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 
Eternităţii, Ana Ipătescu, Andrei Mureşanu, Apusului, Ardealului, Armoniei,  Ateneului, Aurel 
Vlaicu, Avram Iancu, Banatului, Banca Naţională, Banu Mărăcine, Bogdan Voievod, Bucovinei, 
Caişilor, Carpaţi, Castanilor, Cezar Boliac, Cornişa Bistriţei, Crângului, Cremenea, Cronicar 
Neculce, Cutezătorilor, Cuza-Vodă, Decebal, Dumbrava Roşie, Dumbravei, Ecaterina Varga, Emil 
Racoviţă, Energiei, Erou C.M. Hasan, Erou Ciprian Pintea, Erou Ghe. Rusu, Erou Nechita, Florilor, 
Frasinului, Fundătura Stadionului, Fundătura Trotuş, G. Apostu, Gării, Garofiţei, George Bacovia, 
Ghioceilor, I.L. Caragiale, Iernii, Ion Luca, Ion Ghelu Destelnica (fostǎ Trotuş), Ioniţă Sandu 
Sturza, Iulian Antonescu (strada nouă ce se desprinde din str.M.Viteazul pe un tronson de 138 ml si 
5 ml laţime, situat din str.9 Mai până în spatele Băncii BANC – POST, între Liceul Sportiv şi 
Banca Comercială Română), Lalelelor, Libertăţii, Livezilor, Lucreţiu Pătrăşcanu, M. Kogălniceanu, 
Luminii, M. Viteazu, M. Eminescu, Măgura Caşin, Maramureş, Mărăşeşti, Martir Cloşca, Martir 
Crişan, Martir Horia, Milcov, Mioriţei, Mircea Eliade, Miron Costin, N. Bălcescu, Neagoe Vodă, 
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Nicolae Titulescu, Nicu Enea, Nucului, Nufărului, Oituz, Păcii, Panselelor, Parcului, Pasajul 
Revoluţiei, Păun Pincio, Petru Rareş, Piaţa Gării,  Pictor Ion Andreescu, Pictor Th. Aman, Pieţii,  
Piaţa Revoluţiei, Plantelor, Popa Şapcă, Progresului, Radu Negru, Războieni, Slănicului, Şoimului, 
Spiru Haret, Stadionului,  Ştefan cel Mare, Tipografilor, Toamnei, Traian, Trandafirilor, 
Trecătoarea 9 Mai, Unirii (până la podul de peste râul Bistriţa), V. Alecsandri, Vadul Bistriţei, 
Valea Albă, Veniamin Costache,   Violetelor, Viorelelor, Vişinului. 

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), Alunului, Aprodu Purice, Aviatorilor, 
Barajului, Bradului, Bicaz (de la pod către Chimiei), Bucium, Călugăreni, Chimiei până la 
intersecţia cu str.Bicaz), Condorilor, Constructorului, Costache Negri, Digu Bârnat, Electricienilor, 
Fagului, Făgăraş, Hatman Berescu, Henri Coandă, Ion Ionescu de la Brad, Iosif Cocea, Letea, 
Logofăt Tăutu, Lunei, Moldovei, Metalurgiei, Narciselor, Neptun, Nordului (zona cu blocuri), 
Oţelarilor, Prelungirea Bradului, Prieteniei, Primăverii, Proiectantului, Republicii (până la podul 
CFR), Romanului, Sucevei, Tazlăului, Traian Vuia, Turbinei, Unirii (portiunea cuprinsă între podul 
peste râul Bistriţa şi intersecţia cu străzile Calea Romanului şi Tecuciului), Vântului, Vasile Pârvan, 
Venus, Victor Babeş, 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 strada Bicaz până la intersecţia cu strada 
Înfrăţirii), Constanţei, Constantin Ene, Ghe. Glod, Înfrăţirii, Mărăşti, Nordului (zona fără blocuri), 
Plaiului, Tecuciului, Trecătoarea Tecuciului. 

Zona D: 
13 Septembrie, A.D. Xenopol, 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), Andrei Şaguna, Arinilor, 
Arţarului, Austrului, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Brânduşei, Bujorilor, Calea D.N. nr. 11 Bacău-
Oneşti, Câmpului, Cantonului, Caraiman, Ceahlăului, Cerbului, Cezar Uncescu, Chimiei (de la 
intersecţia cu str. Înfrăţirii pănă la capăt – zona SOFERT), Ciprian Porumbescu, Cireşoaiei, Colonel 
Nicolae Drăghici, Constantin Muşat, Constantin Platon, Corbului, Costache Radu  (in cartierul 
Şerbăneşti , în lungime de 1000 ml şi 6 ml lăţime, paralele cu Calea Romanului), Cpt. Ioan Boroş, 
Cpt. Victor Precup, Cpt. Ernest Târţescu, Cpt. Vasile Merica, Crǎiţelor, Crinului, Crinilor, 
Crizantemelor, Daciei, Depoului, Dimitrie Buşilă, Dimitrie Cantemir, Doctor Gh. Marinescu, 
Dorului, Dr. Istrate, Dragoş Vodă, Ecaterina Teodoroiu, Ecoului, Frunzei, Fundătura Bogdan 
Petriceicu Haşdeu, George Coşbuc, George Enescu, Gh. Asachi, Gh. Şincai, Gheorghe Donici, 
Gheorghe Hociung (Strada 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 Vrânceanu, Gladiolei, Gloriei, G-ral Grigore Cantilli, G-ral 
Ştefan Guşe, G-ral Doctor Dragomir Badiu, G-ral Eremia Grigorescu, Grigore Tăbăcaru, Holtului, 
Iaşilor, Iasomiei, 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 
străzii Câmpului deja existentă ), Licurici, Liliacului, Limpedea, Liniştii, Lt. Vasile Niculescu, 
Lt.Col. I. Zărnescu, Lt.Victor Botocan, Luceafărului, Lunca Bistriţei, Lupeni, Macilor, Mareşal 
Alexandru Averescu, Margaretelor, Militari,  Morii, Mr. Alexandru Velican, Muncii, Muşcatelor, 
N. Copernic, Nalbei, Victor Nadolschi, Nicolae Lascăr Bogdan, Ogorului, Orizontului, Orhideelor, 
Ozanei, Pajiştei, Petuniilor, Pict. Ştefan Luchian, Pictor Nicolae Grigorescu, Plopilor,  Poet 
Cârlova, Pomilor, Pricopie Strat, Prunului, Prutului, Răzoarelor, Rodnei, Romanţei, Rozelor, 
Salcâmilor, Salciei, Scânteii, Şerbăneşti, Sînzienelor, Ştefan Zeletin, Serei, Siliştei, Silozului, 
Siretului, Slt. Adam, Speranţei, Spicului, Stejarului, Teiului,Th. Neculuţă, Tineretului, Tisei, 
Toporaşi, Trecatoarea Gheraiesti, Trecatoarea Islaz, Triumfului, Tudor Vladimirescu, Ulmilor, 
Vadul Pomilor, Vasile Lupu, Veronica Micle, Viilor,  Viitorului, Viselor, Zambilelor, Zorelelor. 
 
 



PROIECT SUPUS DEZBATERII PUBLICE CONFORM LEGII NR.52/2003 
 

d. Impozitul pe teren extravilan : 

Nr.crt. Categoria de folosinţǎ 

Nivel 
stabilit  

conform HG 
956/2009 

lei/ha 

Nivel propus 2011 

1 Teren cu construcţii 27 27 
2 Arabil 43 43 
3 Pǎşune 24 24 
4 Fâneaţǎ 24 24 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevǎzutǎ la nr.crt. 
5.1 48 48 

5.1 Vie pânǎ la intrarea pe rod X X 

6 Livadǎ pe rod, alta decât cea prevǎzutz la nr. 
crt. 6.1 48 48 

6.1 Livadǎ pânǎ la intrarea pe rod X X 

7 Pǎdure sau alt teren cu vegetaţie forestierǎ, cu 
excepţia celui prevǎzut la nr.crt.7.1 14 14 

7.1 Pǎdure în vârstǎ de pânǎ la 20 de ani şi pǎdure 
cu rol de protecţie X X 

8 Teren cu apǎ, altul decât cel cu amenajǎri 
piscicole 5 5 

8.1 Teren cu amenajǎri piscicole 29 29 
9 Drumuri şi cǎi ferate x x 
10 Teren neproductiv x x 

 
e. 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 %.           
f. Pentru terenurile proprietate publicǎ sau privatǎ a municipiului Bacǎu, concesionate, închiriate, 
date în administrare ori în folosinţǎ, se datoreazǎ taxǎ pe teren, în condiţii similare impozitului pe 
teren. 

 
Pct. 3 -  În cazul unei calamităţi naturale, persoanele fizice din municipiul Bacău afectate de 

aceasta, vor putea beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri şi/sau a impozitului pe teren, 
cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs evenimentul. 

Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la alin. 1, persoanele afectate se vor adresa 
primarului municipiului Bacău cu o cerere la care vor anexa documente justificative, întocmite de 
compartimentul de specialitate ce va fi abilitat în acest sens prin dispoziţia primarului municipiului 
Bacău. 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale va aduce la cunoştinţa fiecărei persoane fizice aflată în 
situaţia de mai sus, în termen de 60 de zile de la depunerea documentaţiei complete, modul de 
soluţionare a cererii. 

La data dispariţiei situaţiei produsă prin calamitatea naturală, fiecare persoană fizică – 
proprietara imobilului afectat, are obligaţia de a anunţa în scris organul fiscal din cadrul primăriei 
municipiului Bacău, şi de a prezenta o altă notă de constatare întocmită de acelaşi compartiment de 
specialitate. În caz contrar, se va efectua impunere din oficiu, începand cu 01.01.2011. 

 
Pct. 4 - Impozitul asupra mijloacelor de transport : 
Orice persoană cu domiciliul /sediul/ punctul de lucru în municipiul Bacău, care are în 

proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat conform legii, datorează impozit anual 
pentru mijlocul de transport. 
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a. În cazul oricăruia dintre următoarele mijloace de transport cu tracţiune mecanică, 
impozitul asupra mijlocului de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, 
prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3  sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din 
tabelul următor: 

 
 Tipuri de autovehicule                    -Valoarea impozitului-          

            lei//200cm3 sau fracţiune 
Nivel stabilit   Nivel propus  

conform OUG 59/2010            2011 
 
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme 
      cu capacitate cilindricǎ de pânǎ la 1600 cm3 inclusiv            8   8 
2. Autoturisme cu capacitate cilindricǎ între 1601 cm3   
      şi 2000 cm3 inclusiv              18                       18 
3. Autoturisme cu capacitate cilindricǎ înre 2001 cm3  
      şi 2600 cm3                72             72 
4. Autoturisme cu capacitate cilindricǎ între 2601 cm3  
      şi 3000 cm3              144                      144 
5. Autoturisme cu capacitate cilindricǎ de peste 3001 cm3        290                      290 
6. Autobuze, autocare, microbuze            24            24 
7. Alte autovehicule cu masa totalǎ maximǎ autorizatǎ de pânǎ la  
      12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţia 
      internǎ              30             30 
8. Tractoare înmatriculate            18             18 
 

În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul datorat 
pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective. 

 
 
b. În cazul unui autovehicul de transport 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: 

 
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată  

egală sau mai mare de 12 tone 
Impozitul, în lei,   

pentru vehiculele angajate 
exclusiv în operaţiunile de 

transport intern 

Impozitul, în lei,   
pentru vehiculele angajate în operaţiunile 

de transport intern şi internaţional 

Numărul axelor şi 
masa totală maximă 

autorizată 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un  echivalent 

recunoscut 

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau un  

echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu alt sistem 
de suspensie 

I. Vehicule cu două axe 
                                                      

 

Nivel 
stabilit 
conf.HG 
956/2009 

2011  2011  2011  2011 

1. Masa nu mai 
puţin de 12 tone, 

0 
 0 102 102 0 0 127 127 
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dar nu mai mult 
de 13 tone 
2. Masa nu mai 
puţin de 13 tone, 
dar nu mai mult 
de 14 tone 

102 102 282 282 127 127 352 352 

3. Masa nu mai 
puţin de 14 tone, 
dar nu mai mult 
de 15 tone 

282 282 396 396 352 352 495 495 

4. Masa nu mai 
puţin de 15 tone, 
dar nu mai mult 
de 18 tone 

396 396 897 897 495 495 1.121 1.121 

II. Vehicule cu 3 axe 

 
Nivel 
stabilit 
conf.HG 
956/2009 

2011  2011  2011  2011 

1. Masa nu mai 
puţin de 15 tone, 
dar nu mai mult 
de 17 tone 

102 102 177 177 127 127 221 221 

2. Masa nu mai 
puţin de 17 tone, 
dar nu mai mult 
de 19 tone 

177 177 364 364 221 221 454 454 

3. Masa nu mai 
puţin de 19 tone, 
dar nu mai mult 
de 21 tone 

364 364 472 472 454 454 589 589 

4. Masa nu mai 
puţin de 21 tone, 
dar nu mai mult 
de 23 tone 

472 472 727 727 489 489 908 908 

5. Masa nu mai 
puţin de 23 tone, 
dar nu mai mult 
de 25 tone 

727 727 1129 1129 908 908 1412 1412 

6. Masa nu mai 
puţin de 25 tone, 
dar nu mai mult 
de 26 tone 

727 727 1129 1129 908 908 1412 1412 

III. Vehicule cu 4 axe 
 

 
Nivel 
stabilit 
conf.HG 
956/2009 

2011  2011  2011  2011 

1. Masa nu mai 
puţin de 23 tone, 
dar nu mai mult de 
25 tone 

472 472 478 478 589 589 598 598 

2. Masa nu mai 
puţin de 25 tone, 478 478 747 747 598 598 933 933 
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dar nu mai mult de 
27 tone 
 
3. Masa nu mai 
puţin de 27 tone, 
dar nu mai mult de 
29 tone 

747 747 1185 1185 933 933 148
1 1481 

4. Masa nu mai 
puţin de 29 tone, 
dar nu mai mult de 
31 tone 

1185 1185 1758 1758 1481 1481 219
7 2197 

5. Masa nu mai 
puţin de 31 tone, 
dar nu mai mult de 
32 tone 

1185 1185 1758 1758 1481 1481 219
7 2197 

 
c. În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport 
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: 
 
 
 

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)  
de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Impozitul, în lei,   
pentru vehiculele angajate exclusiv în 

operaţiunile de transport intern 

Impozitul, în lei,   
pentru vehiculele angajate în 

operaţiunile de transport intern şi 
internaţional 

Numărul axelor 
şi masa totală 

maximă 
autorizată 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un  echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie 

Vehicule 
cu sistem 

de 
suspensie 
pneumati
că sau un  
echivalen

t 
recunoscu

t 

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie 

I. Vehicule cu 2+1 axe 
 
 

 

Nivel 
stabilit 

conf.HG 
956/2009 

2011  2011  2011  2011 

1. Masa nu mai 
puţin de 12 tone, 
dar nu mai mult 
de 14 tone 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Masa nu mai 
puţin de 14 tone, 
dar nu mai mult 
de 16 tone 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Masa nu mai 
puţin de 16 tone, 
dar nu mai mult 

0 0 46 46 0 0 58 58 
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de 18 tone 
4. Masa nu mai 
puţin de 18 tone, 
dar nu mai mult 
de 20 tone 

46 46 105 105 58 58 131 131 

5. Masa nu mai 
puţin de 20 tone, 
dar nu mai mult 
de 22 tone 

105 105 246 246 131 131 307 307 

6. Masa nu mai 
puţin de 22 tone, 
dar nu mai mult 
de 23 tone 

246 246 318 318 307 307 397 397 

7. Masa nu mai 
puţin de 23 tone, 
dar nu mai mult 
de 25 tone 

318 318 573 573 397 397 716 716 

8. Masa nu mai 
puţin de 25 tone, 
dar nu mai mult 
de 28 tone 

573 573 1005 1005 716 716 1256 1256 

II. Vehicule cu 2+2 axe 
 

 
Nivel 
stabilit 
conf.HG 
956/2009 

2011  2011  2011  2011 

1. Masa nu mai 
puţin de 23 tone, 
dar nu mai mult 
de 25 tone 

1 99 230 230 123 123 287 287 

2. Masa nu mai 
puţin de 25 tone, 
dar nu mai mult 
de 26 tone 

230 230 377 377 287 287 471 471 

3. Masa nu mai 
puţin de 26 tone, 
dar nu mai mult 
de 28 tone 

377 377 553 553 471 471 692 692 

4. Masa nu mai 
puţin de 28 tone, 
dar nu mai mult 
de 29 tone 

553 553 668 668 692 692 835 835 

5. Masa nu mai 
puţin de 29 tone, 
dar nu mai mult 
de 31 tone 

668 668 1097 1097 835 835 1371 1371 

6. Masa nu mai 
puţin de 31 tone, 
dar nu mai mult 
de 33 tone 

1037 1037 1522 1522 1371 1371 1902 1902 

7. Masa nu mai 
puţin de 33 tone, 
dar nu mai mult 

1522 1522 2311 2311 1902 1902 2888 2888 
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de 36 tone 
8. Masa nu mai 
puţin de 36 tone, 
dar nu mai mult 
de 38 tone 

1522 1522 2311 2311 1902 1902 2888 2888 

III. Vehicule cu 2+3 axe 
 

 
Nivel 
stabilit 
conf.HG 
956/2009 

2011  2011  2011  2011 

1. Masa nu 
mai puţin de 
36 tone, dar 
nu mai mult 
de 38 tone 

1211 1211 1686 1686 1514 1514 2107 2107 

2. Masa nu 
mai puţin de 
38 tone, dar 
nu mai mult 
de 40 tone 

1686 1686 2291 2291 2107 2107 2863 2863 

IV. Vehicule cu 3+2 axe 
 
 

 

Nivel 
stabilit 
conf.HG 
956/200
9 

2011  2011  2011  2011 

1. Masa nu mai 
puţin de 36 
tone, dar nu 
mai mult de 38 
tone 

1070 1070 1486 1486 1338 1338 1857 1857 

2. Masa nu mai 
puţin de 38 
tone, dar nu 
mai mult de 40 
tone 

1486 1486 2055 2055 1857 1857 2569 2569 

3. Masa nu mai 
puţin de 40 
tone, dar nu 
mai mult de 44 
tone 

2055 2055 3040 3040 2569 2569 3800 3800 

V. Vehicule cu 3+3 axe 

 
Nivel 
stabilit 
conf.HG 
956/2009 

2011  2011  2011  2011 

1. Masa nu mai 
puţin de 36 
tone, dar nu 
mai mult de 38 
tone 

609 609 737 737 761 761 921 921 

2. Masa nu mai 737 737 1100 1100 921 921 1375 1375 



PROIECT SUPUS DEZBATERII PUBLICE CONFORM LEGII NR.52/2003 
 

puţin de 38 
tone, dar nu 
mai mult de 40 
tone 
3. Masa nu mai 
puţin de 40 
tone, dar nu 
mai mult de 44 
tone 

1100 1100 1751 1751 1375 1375 2189 2189 

 
d. În vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2011, pentru fiecare mijloc de 

transport cu masa prevǎzutǎ mai sus, intreprinderile şi operatorii de transport rutier astfel cum sunt 
definiţi aceştia în O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatǎ cu modificǎri şi 
completǎri prin Legea nr. 102/2006, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, sunt obligaţi sǎ 
declare pe proprie rǎspundere, pânǎ la data de 31 martie 2011, dacǎ vehiculul a efectuat sau 
urmeazǎ sǎ efectueze în cursul anului (2011) cel puţin o operaţiune de transport rutier 
internaţional. 

 
 
 e. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie 
de autovehicule prevăzută la pct. c, impozitul asupra mijlocului de transport este egal cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor: 
 
 

 Masa totală maximă autorizată  Impozit (lei)  Nivel propus 2011 
      Nivel stabilit  

conf. HG/956 
a) Până la 1 tonă inclusiv       8   8 
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone  29   29 
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone  45   45 
d) Peste 5 tone      55   55 

 
 f.  În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu 
suma corespunzătoare din tabelul următor: 

       Nivel stabilit       Nivel propus 
conf. HG/956          2011 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz  
şi agrement personal          18     18 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri       48     48 
3. Bărci cu motor        181    181 
4. Nave de sport şi agrement       900    900 
5. Scutere de apǎ         181    181 
6. Remorchere şi împingǎtoare               

a. pânǎ la 500 CP inclusiv        482     482 
b. peste 500 CP şi pânǎ la 2000 CP inclusiv      783     783 
c. peste 2000 CP şi pânǎ la 4000 CP inclusiv   1.205  1.205 
d. peste 4000 CP                  1.928  1.928 

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta     157     157 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale :  
 a. cu capacitate de încǎrcare pânǎ la 1500 tone, inclusiv     157     157 
 b. cu capacitate de încǎrcare de peste 1500 tone şi pânǎ  

la 3000 tone, inclusiv           241     241 
c. cu capacitate de încǎrcare de peste 3000 tone       422                 422 
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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%. 

 
 

Pct. 5 - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 
 Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie din cele 

prevăzute mai jos, trebuie să plătească taxa menţionată, înainte de a i se elibera certificatul, avizul 
sau autorizaţia necesară. 

 
a. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism: 

________________________________________________________________________________ 
 Suprafaţa pentru care se solicită:  - Taxa/lei  -  Nivel propus 2011 

________________________________________________________________________________ 
- până la 150 m2 inclusiv     4   4 
- între 151 şi 250 m2 inclusiv    5   5 
- între 251 şi 500 m2  inclusiv   7   7 
- între 501 şi 750 m2  inclusiv   8   8 
- între 751 şi 1.000 m2 inclusiv    10   10 
- peste 1.000 m2          12 + 0,01 lei/m2  12 + 0,01 lei/m2 
   pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2 

 

 

 b. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, necesare studiilor geotehnice, 
ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi 
altor exploatări taxa datorată pentru fiecare m2 este de      6 lei.  
 

c. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii 
de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a 
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 6 lei pentru fiecare metru pǎtrat de suprafaţă 
ocupată de construcţie. 

d. 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 
este de               9 lei pentru fiecare racord. 

e. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de cǎtre comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de cǎtre primari, este de       11 lei. 

f. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 7 lei. 
 g. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare:    14 lei/an.
 h. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe  planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deţinute de consiliul local, este de  23 lei/m2 sau fracţiune de m2. 
 i. Taxa pentru eliberarea certificatului de producǎtor este de   69 lei. 
 j. Taxǎ pentru eliberarea/vizarea anualǎ a autorizaţiei privind desfǎşurarea activitǎţii de 
alimentaţie publicǎ: 

- restaurante:       1200 lei; 
- baruri, cofetǎrie       700 lei; 
- alte activitǎţi           300 lei; 

  
Pct. 6 -  a. Taxa pentru afişaj în scop de reclamǎ şi publicitate:  

 Orice persoanǎ care utilizeazǎ un panou, afişaj sau structurǎ de afişaj pentru reclamǎ şi 
publicitate într-un loc public datoreazǎ plata unei taxei anuale cǎtre bugetul local. 
 Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamǎ şi publicitate se calculează anual, prin 
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pǎtrat a suprafeţei afişajului pentru 
reclamǎ sau publicitate cu următoarele sume: 
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a. în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana deruleazǎ o activitate economicǎ, cu 
suma de 23 lei; 

b. în cazul oricǎrui alt panou, afişaj sau structurǎ de afişaj pentru reclamǎ şi  publicitate, cu 
suma de 17 lei. 

 
b. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3 % la 

valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 
 

Pct. 7 – Impozitul pe spectacole pentru organizarea de videoteci şi discoteci: 
 În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o 

videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeţei incintei. 
Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de 

activitate distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau 
discotecii cu una din următoarele sume: 
   - în cazul videotecilor     - 0,1 lei 
   - în cazul discotecilor     - 0,2 lei 
 Impozitul pe spectacole stabilit conform alin. 2, se ajustează prin înmulţirea cu un coeficient 
de corecţie de 5,00. 

 
Pct. 8 –  Taxa hotelieră: 
Pentru şederea în unităţile de cazare din municipiul Bacău persoanele fizice în vârstă de 

peste 18 ani datorează o taxă hotelieră, ce se calculează prin aplicarea unei cote la tarifele practicate 
de acestea, astfel : 
                             - 3%                                                                - unitate de cazare de 4 stele 
  - 2 %           - unitate de cazare de 3 stele 

- 1 %         - unitate de cazare de 2 stele; 
- 0,5 %        - unitate de cazare de 1 stea. 

 Taxa de mai sus se datorează pentru perioada cât o persoanǎ este cazatǎ în unitatea hotelierǎ 
respectivǎ. 
 
 Pct. 9 – Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice din municipiul Bacău: 

a. Taxă de teren pentru comercializare carte, presă,    - 2 lei /mp/zi;  
b. Taxă teren pentru activităţi ocazionale (mărţişoare, flori, felicitări şi altele similare)  

          - 15 lei/mp/zi; 
b1. Taxǎ teren desfǎşurare activitǎţi artistice ocazionale (circ, concerte, parc distracţii, 
festivaluri)                    - 2 leu/mp/zi ; 
b2. Taxă teren pentru comerţ ambulant în cadrul activităţilor ocazionale(festivaluri s.a.) – 10 
lei/mp/zi 
b3.  Taxǎ caravanǎ publicitarǎ     - 150 lei/zi/vehicul; 
c. Taxă teren pentru comerţ ambulant               - 3 lei/mp/zi; 
c1. Taxǎ teren pentru alimentaţie publicǎ în cadrul activitǎţilor ocazionale(festivaluri s.a.) 
         - 15 lei/mp/zi; 
c2. Taxă distribuire material promoţional volant                                - 5 lei/persoana/zi; 
d. Taxă pentru amenajări de activităţi sezoniere (parcuri, terase) 

- 6 lei/mp/lună; 
d1. Taxă ocupare teren în extrasezon                                                  -     3lei/mp/lună; 
e. Taxă spaţii pentru sector alimentaţie publică: 

- zonă centrală     - 20 lei/mp/lună; 
       - alte zone           - 15 lei/mp/lună; 

f. Taxă spaţii pentru sector produse industriale 
- zonă centrală     - 15 lei/mp/lună; 

       - alte zone      - 11 lei/mp/lună; 
  g. Taxă spaţii pentru sector mixt (produse alimentare şi industriale) 

- zonă centrală  - 11 lei/mp/lună; 
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        - alte zone      -  9 lei/mp/lună; 

h. Taxă spaţii pentru sector produse alimentare 
- zonă centrală  - 9 lei/mp/lună; 

       - alte zone       - 7 lei/mp/lună; 
i. Taxă spaţii pentru prestări servicii şi librării 

        - zonă centrală  - 7 lei/mp/lună; 
 - alte zone    - 5 lei/mp/lună; 

j. Taxă spaţii pentru depozitare mărfuri en-gros        - 5 lei/mp/lună; 
 
k. Taxă spaţii pentru depozitare, aflate la subsolul societăţilor comerciale 
                 - 1 leu/mp/lună; 

 l. Taxă spaţii de sedii pentru societăţile comerciale 
       - zonă centrală  - 5 lei/mp/lună; 

       - alte zone     - 5 lei/mp/lună; 
 m. Taxă spaţii pentru activităţi de producţie 

        - zonă centrală  - 5 lei/mp/lună; 
- alte zone  - 4 lei/mp/lună; 

n. Taxă spaţii pentru oficii poştale şi activităţi de telecomunicaţii 
 - zonă centrală       - 3 lei/mp/lună; 
 - alte zone               - 2 lei.mp/lună; 

o. Taxă spaţii pentru servicii medicale (cabinete medicale) 
 - zonă centrală        - 5 lei/mp/lună; 
 - alte zone               - 3 lei/mp/lună; 

p. Taxă spaţii pentru servicii medicale (farmacii) 
 - zonă centrală        - 4 lei/mp/lună; 

- alte zone               - 3 lei/mp/lună; 
r. Taxă spaţii pentru garaje                - 3 lei/mp/lună; 

 s. Taxă spaţii pentru grădiniţe, spitale, dispensare, sedii societăţi şi organizaţii non-profit, 
sedii instituţii bugetare şi asociaţii de locatari sau proprietari, ori altele similare   
                                                  - 1 leu/mp/lună; 
 ş. Taxă spaţii pentru instituţii de învăţământ, cult, cultură, artă,etc. autofinanţate  
                  - 1 leu/mp/lună; 
 t. Taxă spaţii pentru artiştii plastici                 - 1 leu/mp/lună. 
 
 Zona centrală - este delimitată perimetral de străzile: Mioriţei, Gării, Garofiţei, Milcov, I.L. 
Caragiale, Vadu Bistriţei, inclusiv fronturile stradale pe ambele părţi. Se includ în zona centrală 
fronturile stradale ale străzilor principale de penetrare în oraş: Calea Republicii, B-dul Unirii, Str. 
Ştefan cel Mare. 
 Alte zone - reprezintă teritoriul aflat în exteriorul zonelor centrale, cele de subsoluri, 
confirmate prin schimbarea repetată a chiriaşilor, ca fiind fără vad comercial, indiferent de profilul 
practicat. 

ţ. Taxe închirieri: 
-  cameră de cămin pentru alte persoane decât elevi, studenţi sau cadre didactice  

          - 5 lei/zi/pat; 
- sală de clasă        - 9 lei/oră; 
- sală de sport        - 18 lei/oră; 
- teren de sport       - 13 lei/oră; 
- închiriere cantină       - 36 lei/oră; 
- alte spaţii şi dependinţe pentru activităţi şcolare (magazii, ateliere, etc.) 

- 9 lei/mp/lună. 
Pentru asociaţiile non-profit şi fundaţiile cu activitate şcolară şi în domeniul sportului, taxele 

de mai sus se reduc cu 50 %. 
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u. Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, cu ocazia desfacerii de produse ce 

fac obiectul comerţului în pieţe: 
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 produse alimentare şi nealimentare: 

- flori         12lei/mp/zi 
- miere de albine, plante medicinale     12 lei/mp/zi 
- obiecte de ceramică, de uz casnic, piei de animale   13 lei/mp/zi 
şi altele similare 

 - activităţi comerciale ocazionale pentru Crăciun,   13 lei/mp/zi 
 Anul Nou, 1 şi 8 Martie, etc. 
c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată 
(inclusiv dotarea comercianţilor cu echipament de protecţie): 
 Lapte, brânză de vaci, smântână 
 - cantităţi mai mici de 10 kg; 10 l; 10 buc.       7 lei/mp/zi 
 - cantităţi mai mari de 10 kg; 10 l; 10 buc.        9 lei/mp/zi 
 Caş, telemea, brânză frământată                15 lei/mp/zi 
d. Comercializarea mieilor           8 lei/buc/zi 
e. Pentru ocuparea platourilor amenajate cu construcţii tip modul pentru: 
 - comercializare produse alimentare şi industriale    5 lei/mp/zi 
 - comercializare flori        4 lei/mp/zi 
 - comercializare produse lactate, de panificaţie    3 lei/mp/zi 
 legume şi fructe 
 - comercializarea îngheţatei      12 lei/mp/zi 
f. Comercializarea brazilor        7 lei/buc./zi 
g. Taxa minimă de inchiriere a spatiilor cu destinatie de comercializare de carne si  
produse din carne si peste din Hala carne-peste                                           30 lei/mp/lună 
h. Taxa minimă de inchiriere a spatiilor de pe terasa 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 produse alimentare şi nealimentare: 

- flori           10 lei/mp/zi 
- miere de albine, plante medicinale      10 lei/mp/zi 
- obiecte de ceramică, de uz casnic, piei de animale   11 lei/mp/zi 
şi altele similare 

 - activităţi comerciale ocazionale pentru Crăciun,   12 lei/mp/zi 
 Anul Nou, 1 şi 8 Martie, etc. 
c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată 
(inclusiv dotarea comercianţilor cu echipament de protecţie): 
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 Lapte, brânză de vaci, smântână 
 - cantităţi mai mici de 10 kg; 10 l; 10 buc.       6 lei/mp/zi 
 - cantităţi mai mari de 10 kg; 10 l; 10 buc.       8 lei/mp/zi 
 Caş, telemea, brânză frământată     12 lei/mp/zi 
d. Comercializarea mieilor          7 lei/buc/zi 
e. Pentru ocuparea platourilor amenajate cu construcţii tip modul pentru: 
 - comercializare produse alimentare şi industriale      4 lei/mp/zi 
 - comercializare flori          3 lei/mp/zi 
 - comercializare produse lactate, de panificaţie      3 lei/mp/zi 
 legume şi fructe 
 - comercializarea îngheţatei      12 lei/mp/zi 
f. Comercializarea brazilor          6 lei/buc./zi 

 
BAZAR MILCOV 

a. Comercializare produse industriale 
 - comercializare uşi, ferestre, covoare    3 lei/buc/zi 
 - comercializare canapele, fotolii, birouri    4 lei/buc/zi 
 - comercializare cauciucuri      2 lei/buc/zi 
 - comercializare biciclete, motociclete    4 lei/buc/zi 
 - comercializare de legume, fructe şi zarzavaturi   4 lei/mp/zi 
 - depozitare în masă       2 lei/mp/zi 
b.Comercializare de diverse obiecte folosite de către 

- persoane fizice (altele decât cele autorizate)     3 lei/mp/zi 
- persoane juridice         3 lei/mp/zi 

c.Comercializare de produse noi de către persoanele fizice 
(altele decât cele autorizate)       5 lei/mp/zi 

d.Comercializare de produse de către 
Persoane juridice autorizate       3 lei/mp/zi 

e.Comercializare de animale mici (câini, pisici) 
şi păsări exotice                    2 lei/buc/zi 

f. Pentru ocuparea platourilor amenajate cu construcţii tip modul: 
- pentru produse alimentare şi industriale    1,2 leu/mp/zi 

 - pentru produse lactate, de panificaţie    1,2 leu/mp/zi 
 legume şi fructe 
 - pentru comercializarea îngheţatei         6 lei/mp/zi 
g. Activităţi comerciale ocazionale pentru Crăciun, Anul Nou, 1 şi 8 Martie, etc.   
          11 lei/mp/zi 
h. Comercializarea brazilor         6 lei/buc. 

ALTE TAXE 
- închiriere cântar cu set de greutăţi      4 lei/zi 
- folosire cântar electronic de către cumpărător    0 lei 
- etichete preţ produs        1 leu/4buc. 
- efectuarea cântăririlor mai mari de 50 kg     0 lei/cântărire 
- folosirea punctului de tranşare      1,2 lei/kg 
- depozitare de produse în spaţii amenajate     3 lei/sac/ladă 
- depozitare de produse în sectoarele de comercializare   4 lei/mp/zi 
 
 
 

PIAŢA DE GROSS 
a. taxǎ închiriere modul halǎ pentru vânzǎri en gross cu suprafaţa de 30 mp  

- 60 lei/zi; 
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b. taxǎ comercializare din mijloacele de transport în parcarea comercialǎ 
- 3 lei/mp/zi; 

c. taxǎ închiriere electrostivuitor      - 30 lei/orǎ; 
d. taxǎ utilizare cǎrucioare tip platformǎ     - 2 lei/orǎ; 
e. taxǎ intrare pentru încǎrcare-descǎrcare:  

- pentru camion      - 7 lei; 
- pentru camion cu remorcǎ     - 10 lei; 
- pentru autoturism      - 3 lei; 
- autoturism cu remorcǎ     - 5 lei; 

f. taxe minime de închiriere a spaţiilor cu destinaţie de depozit pentru produse 
agroalimentare: 

  - pentru depozitul de 35 mp      - 13 lei/mp/lunǎ; 
  - pentru depozitul de 72 mp     - 12 lei/mp/lunǎ; 
  - pentru depozitul de 107 mp     - 11 lei/mp/lunǎ. 

 

OBORUL ŞERBǍNEŞTI 
a. accesul vehiculelor pentru comercializare: 

- autoturisme       -   12 lei/zi; 
- remorci       -   5 lei/zi; 
- biciclete şi motociclete     -   4 lei/zi; 
- camioane, microbuze, TIR, autoturisme de teren, autobuze 

         - 15 lei/zi; 
b. comercializare obiecte folosite      -  3 lei/mp/zi; 
c. comercializare material lemnos      - 10 lei/mc; 
d. comercializare uşi, ferestre, cǎzi, 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 către persoane fizice/juridice                    - 5 lei/mp/zi 
h. comercializare cereale din autoturisme până la 3,5 to                               - 30 lei/zi 
i. comercializare cereale din autoturisme peste 3,5 to                                   - 50 lei/zi 
j. taxă comercializare prod. alimentare în 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 închiriere teren penru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică  - 18 lei/mp/lună 
 

 
INSULA DE AGREMENT 

 
1. taxǎ intrare   -  1 leu;      
2. taxǎ închiriere barcǎ - 8 lei/orǎ; 
3. taxǎ închiriere teren tenis - 8 lei/orǎ; 
 

 
ŞTRAND LETEA 

1. taxǎ intrare                                                       -  1 leu; 
      2. taxǎ – curs înot 12 şedinţe (90 min./şedinţǎ)       - 72 lei; 
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BAZIN DE ÎNOT 
                           

                                                                                                                                        LEI 
Nr. 
crt. Denumire serviciu Taxă 

2010 
Taxă 

propusă 

1 Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de 90 
minute 15 15

2 Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de 90 
minute, inclusiv saună 25 25

Abonament pentru practicarea înotului de agrement, astfel: 
                  -   5 şedinţe a 90 minute / şedinţă - 603 
                  - 10 şedinţe a 90 minute / şedinţă - 110
Abonament pentru practicarea înotului de agrement + saună, astfel:  
                   -   5 şedinţe a 90 minute / şedinţă, inclusiv saună  - 954 
                   - 10 şedinţe a 90 minute / şedinţă, inclusiv saună  - 170
Abonament pentru iniţiere înot, ciclu de 12 şedinţe a 75 minute  
/şedinţă, astfel: 
                   - individual 180 1805 

                   - în grup 150 150
6 Intrare tribună 2 2

Închiriere culoar al bazinului timp de 60 minute, pentru: 
                   - antrenamente şi iniţiere (max. 15 persoane) 150 1507 
                   - sport de performanţă (max. 15 persoane) 10 10
Închiriat bazin de sărituri timp de 60 minute, pentru: 
                   - agrement (max. 7 persoane) 150 1508 
                   - antrenamente, sport de performanţă  10 10
Abonamente pentru: 
                   - gimnastică aerobică 100 1009 
                   - fitness 100 100

10 Păstrat obiecte de valoare 5 5
Închiriere obiecte 
                  - ochelari de înot 5 511 
                  - labe înot 10 10

 
- elevii şi studenţii vor avea reducere 50% din contravaloarea “biletului de intrare, pentru 

practicarea înotului de agrement timp de 90 minute”. 
 Această reducere se va aplica de luni până vineri între orele 08-16.00, sâmbăta şi duminica, şi 
se va putea face în baza legitimaţiei, a carnetului de elev sau student vizat la zi. 

 
 
 Pct. 10 – Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii 

de venituri care folosesc infrastructura publică locală, şi pentru activităţi cu impact asupra mediului 
înconjurător. 

  
Taxă anuală pentru vehicule lente: 

_____________________________________________________________________________ 
Nr. 
crt.  Denumirea vehiculului lent                Taxă/lei/an    
 
         Nivel stabilit   Nivel propus 

         cf. HG 956/2009        2010 
1.  Autocositoare        34   34 
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2. Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)    34   34  
3. Autogreder        34   34 
4. Autoscreper        34   34 
5. Autostivuitor        34   34 
7. Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje   34   34 
8. Compactor autopropulsat      34   34 
9.       Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen pompă, etc. 34   34 
10. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri    34   34 
11. Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri    34   34 
12. Excavator pe pneuri       34   34 
13. Freză autopropulsată pentru canale     34   34 
14. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat   34   34 
15. Freză rutieră        34   34 
16. Încărcător cu o cupă pe pneuri     34   34 
17. Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare   34   34 
18. Macara cu greifer       34   34 
19. Macara mobilă pe pneuri      34   34 
20. Macara turn autopropulsată      34 
21. Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de  

terasamente        34   34 
22. Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor 34   34 
23. Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei  

asfaltice la drumuri       34   34 
24. Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor   34   34 
25. Maşină autopropulsată pentru forat     34   34 
26. Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt    34   34 
27. Plug de zăpadă autopropulsat      34   34 
28. Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn   34   34 
29. Tractor pe pneuri       34   34 
30. Troliu autopropulsat       34   34 
31. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor   34   34 
32. Vehicul cu pompieri pentru derularea furtunurilor de apă  34   34 
33. Vehicul pentru măcinat şi compactat deseuri    34   34 
34. Vehicul pentru marcarea drumurilor     34   34 
35. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri    34   34 

 
  

Taxa anualǎ pentru vehicule lente se plǎteşte anual, în douǎ rate egale, pânǎ la datele de 31 
martie şi 30 septembrie inclusiv. Neachitarea în termen atrage perceperea şi calcularea de obligaţii 
accesorii conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedurǎ fiscalǎ, republicatǎ, cu 
modificǎrile şi completǎrile ulterioare. 

 

 

Pct. 11 - Taxele  extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/1999,  care 
constituie surse de venit ale bugetului local, sunt următoarele: 

 
I. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decît cele eliberate de instanţe, 

Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, 
precum si pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice. 
                  Taxa, în lei 

* Eliberarea de certificate, adeverinţe şi a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt 
sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plǎteşte o altǎ taxǎ extrajudiciarǎ de 
timbru mai mare         2  
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* Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal 
- pentru animale sub 2 ani       2 
- pentru animale peste 2 ani       2  

 

* Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor pe cap de animal, în 
bilete de proprietate 
 - pentru animale sub 2 ani        2  
 - pentru animale peste 2 ani        4  
 

* Eliberarea certificatelor de atestare fiscalǎ      x  
 

* Eliberarea la cerere a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în 
justiţie            2  
 

* Eliberarea la cerere a certificatelor de cazier judiciar     2  
 

* Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 13   
 

* Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei   2 
 

* Transcrierea la cerere în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă întocmite 
de autorităţile străine          2  
 

* Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă   2  
 
 

* Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse ori 
deteriorate           2 
 
II. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în 

acestea precum şi pentru eliberarea permisului de vînătoare şi pescuit 
                  Taxa, în lei 

* Acte de identitate 
- eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de 
identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate precum şi eliberarea sau 
prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi a persoanelor fără 
cetăţenie             4  
- viza anuală a carnetelor de identitate a cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie  
              5   

 

* Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vînătoare     3  
 

* Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit      2  
 
III. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor 

de conducere 
                  Taxa, în lei 

* Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de 
autovehicule: 

- obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinînd uneia din categoriile sau 
subcategoriile A, A1, B, B1, B+E                               5  
- obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinînd uneia dintre categoriile 
sau subcategoriile C,C1, D1, Tr, D, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb, Tv   24  

 

* Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere pentru 
categoriile cuprinse în permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori 
la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a  permisului de conducere, precum si 
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pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia 
celor pentru categoriile B, B1, B+E                                                                            72 
 

 

IV. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie 
şi autorizare circulaţie pentru probă 
                  Taxa, în lei 

* Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor 
- autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg 
inclusiv            52  
- autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg  125 
 

* Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate 
permanent sau temporar            8 

* Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 357 
 
V. Taxe pentru furnizare date 

* Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul 
national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de 
conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de 
evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare.                                          4 
 

Pct. 12 – Taxele judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997, cu modificările şi 
completările ulterioare, ce constituie venituri ale bugetului local, sunt următoarele: 
                  Taxa, în lei 

I. Taxele pentru acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti: 
 

a. până la valoarea de 50 lei, inclusiv          6 lei 
 

b. între 51 lei  şi 500 lei  6 lei + 10 % pentru ce 
depăşeşte 50 lei; 

 

c. între 501 lei şi 5.000 lei   51 lei + 8 % pentru ce                   
depăşeşte 500 lei; 

 

d. între 5.001 lei şi 25.000 lei    411 lei + 6 % pentru ce 
depăşeste 5.000 lei; 

 

e. între 25.001 lei şi 50.000 lei  1.611 lei + 4 % pentru ce 
depăşeşte 25.000 lei; 

 

f. între 50.001 lei şi 250.000 lei  2.611 lei + 2 % pentru ce 
depăşeşte 50.000 lei; 

 

g. peste 250.000 lei  6.611 lei + 1 % pentru ce 
depăşeşte 250.000 lei. 

 

Taxa aferentă contestaţiei la executare nu poate depăşi suma de 194 lei, indiferent de 
valoarea contestată. 
 

 
II. Taxele pentru acţiunile şi cererile neevaluabile în bani: 

 

a. cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, 
făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă      19  

 

a1. cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic     12   
 

b. cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor încăperi, 
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nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţă  
preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani      10  
 

 

c. cereri pentru : 
- stabilirea calitatii de mostenitor                                                           50 lei/mostenitor  
- stabilirea masei succesorale                                                      3% la valoarea masei succesorale 
- cereri de raport                                            3% la valoarea bunurilor a caror raportare se 

solicita 
- cereri de reductiune a liberalitatilor            3% la valoarea rezervei care urmeaza a fi reintregita 

prin reductiunea liberalitatilor 
- cereri de partaj                                                                           3% la valoarea masei partajabile 
 

d. cereri de recuzare în materie civilă           4   
 

e. cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum  
şi cereri în legătură cu măsurile asiguratorii        10  
 

f. cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare    10  
 

g. contestaţii în anulare          10  
 

h. cereri de revizuire           10 
 

i. acţiuni în grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei 
porţiuni de teren                      19  

 

j. acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi                            19  
 

k. cereri de strămutare în materie civilă          4  
 

l. cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti 
    pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri 
    prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii        4  
 

m. cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ 
     sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva  
     cererea  referitoare la un drept recunoscut de lege :        
- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins 
   precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau a oricărui alt 
   înscris              4 
- cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor  
   suferite - 10 % din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de      39 
 

n. cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi 
   cereri de repunere în termen           4  
 

o. cereri pentru încuviinţarea executării silite        10  
 

o1. cereri pentru emiterea somaţiei de plată        39  
 

p. cereri privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor şi 
    aeronavelor           388  
 

r. cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, 
  dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a 
  stabilit că asistenţa judiciară internaţională se efectuează gratuit   
- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare       39  
 

- efectuarea de comisii rogatorii         78  
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s. cereri de înfiinţare a popririi         10  
 

t. cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti 
  de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt 
  definitive sau irevocabile           2  
 

ţ. cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, 
   pentru fiecare exemplar de copie       1 /pagină; 
 

ţ1. cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau 
    situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la 
    dosarele aflate în arhiva acestora          1  
 

u. notificările şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, 
    pentru fiecare comunicare           4  
 

v. cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea 
   înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate 
   în străinătate             1  
 

x. cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducătorilor 
   şi interpreţilor          19.  
 

III. Cererile pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării: 
 

a. cereri pentru înregistrarea partidelor politice      39  
b.cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop 

lucrativ, fundaţiilor, uniunilor, şi federaţiilor de persoane juridice 
fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive  
ale acestora          19.  

 
IV. Taxele pentru cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator: 
 

a. cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, 
pentru constatarea încălcării acestoraşi repararea prejudiciilor, inclusiv 
plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, 
precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor 
pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora    39  

b. cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, 
       a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de 
      cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului   39.  
 

V. În materie comercială se taxează următoarele cereri: 
 

a. cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, 
precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, 
cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare 
şi lichidare a unei societăţi comerciale       39  

b. cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic   39  

c.  acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr.64/1995 
privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi al 
Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor    39  

d. cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de  
    art. 67, alin.3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic)     19 
 
 



PROIECT SUPUS DEZBATERII PUBLICE CONFORM LEGII NR.52/2003 
 

VI. Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de 
familie: 

 
a. pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38, alin. 1 şi 2 din 

Codul familiei          39  
b. pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38, alin. 3 din Codul  

familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri 
sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţară      8 

c. pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate  
potrivit art. 100, alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de  
încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea 
de divorţ, pentru cererile de reâncredinţare a copiilor minori 
ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte 
care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării 
numelui său, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor 
minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul 
familiei            6.  
 

VII. Taxele judiciare pentru cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii 
notariale nr. 36/1995: 
a. cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre 

birourile notarilor publici          8  
b. plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de  

îndeplinire a unui act notarial         8  
c. cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului 

notarului public de către Ministerul Justiţiei       4.   
 

VII1. După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătoreşti 
prevăzute la pct. VII           2.   

 
VIII. Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu 

modificările şi completările ulterioare, se taxează după cum urmează: 
a. cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile 

executorilor judecătoreşti          8  
b. plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini 

 un act sau de a efectua o executare silită        8  
c. cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc  4.  

 
  

IX. Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti   
se timbrează cu   4 lei. 

 
X. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului 

Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie      
se taxează cu    8 lei. 

 
XI. Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata 

taxei judiciare de timbru, potrivit legii    se timbrează cu  8 lei. 
  
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
ING. ROMEO STAVARACHE 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
       
                                                                                     Anexa nr.2 la HCL nr....... din          2010 

 
Capitolul II 

Nivelul taxei de salubrizare în municipiul Bacău  
pentru anul 2011 

 
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 organizareşi funcţionare. 
   Pentru funcţionarea acestui serviciu, se stabileşte taxa specială denumită  “taxă de 
salubrizare”. 
 
Pct. 2 - Taxa de salubrizare se plăteşte de toţi cei care produc deşeuri menajere şi nemenajere, de 
cei ce beneficiază de zonele de agrement şi spaţii verzi existente, precum şi de cei ce utilizează 
drumurile publice pe raza municipiului Bacău. 
 Persoanele fizice care locuiesc 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 - Persoanele fizice prevăzute la pct. 2, sunt obligate la plata acestei taxe în funcţie de numărul 
de persoane din fiecare familie, sau numărul locatarilor existenţi la o anumită adresă. 
 Proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii declaraţiei în vederea stabilirii taxei de 
salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresă (membri de familie, rude, 
chiriaşi, flotanţi, etc.). 
 
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, contract de colaborare, cenzori, sezonieri, zilieri, etc.). 

În cazul în care întreprinderea individuală  sau persoana juridică nu are angajaţi, aceasta 
datorează taxa de salubrizare pentru reprezentanţii legali ai acestora (reprezentant, asociaţi, 
administratori, aştepersoane cu funcţii de conducere), proporţional cu perioada cât desfăşoară 
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 în cuantumul stabilit pentru persoanele fizice. 
 
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 31.01.2009. 

La declaraţiile de impunere, se vor putea face modificări în timpul anului prin declaraţii 
rectificative. 
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 Temenul de depunere a declaraţiei rectificative este de 30 de zile de la data modificării 
numărului de persoane prevăzute la punctele 3 şi 4. 
 
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. 
 
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 şi persoanele fizice autorizate                     - 5lei/persoana/lună 

-pentru întreprinderile familiale şi întreprinderile individuale            - 5lei/persoană/lună 
-pentru persoanele juridice                       -10lei/persoană/lună  
Instituţiile publice vor achita taxa de salubrizare în cuantumul stabilit pentru persoanele 

juridice. 
 
Pct. 11   - Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice: 

a. persoanele încadrate  cu grad de invaliditate 1 sau 2; 
b. persoanele cu handicap grav, mediu sau accentuat; 
c. luptătorii revoluţiei din decembrie 1989; 
d. veteranul de război; 
e. persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 

6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, 
după cum urmează: 

1. a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate; 
2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere sau în lagăre de concentrare; 
3. a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu; 
4. a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată; 
5. a fost supravieţuitoare a trenului morţii; 
6. este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior 

nu s-a recăsătorit; 
f. persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: 

1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti 
rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare 
preventivă pentru infracţiuni politice; 

2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative 
sau pentru cercetări de către organele de represiune; 

3. a fost internată în spitale de psihiatrie; 
4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu; 
5. a fost strămutată într-o altă localitate; 

g. soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, 
internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutăţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, 
dacă ulterior nu s-a recăsătorit; 

h. soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după 
întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a 
recăsătorit; 

i. soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din 
motive de supravieţuire a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale 
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de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face 
dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia; 

j. persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944; 
k. persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 

august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în 
captivitate după încheierea armistiţiului. 

l. persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, precum şi cele din 
rezistenţa armată care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin 
forţă a regimului comunist. 

 
Persoanele aflate în evidenţa Direcţiei Impozite şi Taxe Locale cu dosare întocmite de 

Serviciul Public de Asistenţǎ Socialǎ – Biroul Prevenire şi Combatere a Sǎrǎciei, a cǎror venituri 
sunt sub venitul minmim garantat pe membru de familie, vor beneficia de scutire în procent de 100 
% a obligaţiei bugetare restante, reprezentând – taxǎ de salubrizare – debit, majorǎri de întârziere – 
acumulate pânǎ la data de 31.12.2009. 

    În cazul unei calamitǎţi naturale, persoanele fizice din municipiul Bacǎu afectate de 
aceasta, vor putea beneficia de scutire la plata taxei de salubrizare aferentǎ anului în curs, cu 
începere de la data de întâi a lunii urmǎtoare celei în care s-a produs evenimentul, proporţional cu 
perioada rǎmasǎ pânǎ la sfârşitul anului. 

 
Sunt deasemeni scutite la plata taxei de salubrizare: 
Primăria municipiului Bacău, instituţiile bugetare finanţate de la bugetul local al 

municipiului Bacǎu, asociaţiile şi fundaţiile nonprofit fără scop lucrativ, cultele religioase 
recunoscute oficial în România, instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, fundaţiile testamentare 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, precum şi organizaţiile umanitare care au ca unică 
activitate întreţinerea şi funcţionarea căminelor de bătrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor 
orfani şi a copiilor străzii. 

 
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 O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicatǎ. 
 
Pct. 13  - Cetăţenii care probează cu documente de tipul: viză de frontieră, viză flotant, acte de 
încorporare, adeverinţe de internare în spitale din alte localităţi, etc., din care să rezulte că au lipsit 
din localitate consecutiv cel puţin 16 zile dintr-o lună calendaristică, li se va recalcula taxa datorată.  
Pentru persoanele juridice se va recalcula taxa datorata în situaţiile în care  vor proba cu documente 
justificative 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. 

 
    

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
ING. ROMEO STAVARACHE 
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JUDEŢUL ___________________ 
CONTRIBUABIL______________ 
SEDIU_______________________ 
TELEFON____________________ 
NR. REG. COM. _______________ 
BANCA/CONT________________ 
COD FISCAL__________________ 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
       
 
                                                                                         Anexa nr.3 la HCL  nr. ....... din         2010 

 
        

 
  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 ___________ 2010 
 

Subsemnatul ________________________________ B.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. 

Numele şi prenumele Cuantum 
lei/lună 

Suma datorată pentru 
anul fiscal 2010 

    
    
    
    
    
    
TOTAL  
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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: RO95TREZ0615040XXX000432 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 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicatǎ, cu modificǎrile 
şi completǎrile ulterioare. 

 
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 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
ING. ROMEO STAVARACHE 
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Anexa nr.4 la HCL   nr. ....... din           2010 
 
 

VENITURI 
 

Indicatori şi calcule de fundamentare pentru perioada 01.01 – 31.12.2011 
la taxa de salubrizare 

 
 

 
 

a. agenţi economici  şi instituţii publice  
nr.salariaţi  39.265 x 10 lei/pers/lună  =  392.650 x 12 luni = 4.711.800 lei/an 
 
 

b. personae fizice  
nr.persoane 99.580 x 5 lei/pers/lună = 497.900 x 12 luni = 5.974.800 lei/an 
 
 
 
 
    TOTAL AN  = 10.686.600 lei 
        
 

 
 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

ING. ROMEO STAVARACHE 
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                                                                                                                                                                         Anexa nr.5 la HCL  nr. ....... din           2010 

 
 
 

 
SITUATIA CHELTUIELILOR PREVIZIONATE A SE EFECTUA 

DIN TAXA DE SALUBRIZARE PE ANUL 2010 
 
TOTAL CHELTUIELI                      10.686.600 RON/an 
 Din care: 
 
1. CHELTUIELI MATERIALE - TOTAL          10.686.600 RON/an 
 Din care : 
1. Colectat si transportat reziduri menajere şi nemenajere  - RON/luna  RON/an     7.971.000 RON/an   
2. Chirie containere, eurocontainere şi europubele   - RON/luna  RON/an     2.115.600 RON/an 
           
3. Reabilitare/reparaţii la acoperişuri şi faţade blocuri, 
şcoli şi instituţii publice din municipiul Bacǎu              600.000 RON/an 
 
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
ING. ROMEO STAVARACHE 

 



PROIECT SUPUS DEZBATERII PUBLICE CONFORM LEGII NR.52/2003 
 

 1

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
      

Anexa nr.6 la HCL   nr. ....... din           2010 
 

CONTRACT CADRU DE ÎNCHIRIERE 
            NR.______DIN________2011 
 

 
I. PĂRŢI 

 
  ÎNTRE:  A. Municipiul Bacău, reprezentată prin autoritatea executivă PRIMAR – ing. Romeo 
Stavarache, împuternicit  să reprezinte interesele municipiului şi Lupu Gabriel Stănica - Director 
al Direcţiei Sport, Cultură, Sănătate în calitate de proprietar, pe de o parte  
şi 
                 B. Societatea Comercială ....................., cu sediul social în ..................., str. ..............., 
nr. ....., judeţul/sector al Municipiului Bucureşti ....................., îmmatriculată în Registrul 
Comerţului ..................., sub nr. ............ având contul curent nr. ..............deschis la Banca 
.................. şi codul fiscal nr. ............, prin reprezentanţii legali ...................... şi ....................... în 
calitate de CHIRIAŞ  
a intervenit prezentul contract de închiriere  

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
Art.l. Obiectul contractului este procurarea folosinţei bunului, prin închiriere, respectiv 

culoarul nr. ....... ( sau culoarele) în Bazinul de Înot din Municipiul Bacău , situat în str. Aleea 
Ghioceilor nr. 12, în vederea desfăşurării de activităţi sportive de înaltă performanţă, de initiere şi 
activităţi recreative de către ................................ (aici completaţi numele chiriaşului)  care 
funcţionează cu  scop ideal ce corespunde intereselor generale ale colectivităţii Bacău şi de 
manieră a contribui la măsurile autorităţilor administraţiei publice locale pentru crearea condiţiilor 
necesare petrecerii timpului liber al cetăţenilor municipiului. 

Art.2.  Predarea-primirea obiectului închirierii va fi facută de personalul de deservire a 
Bazinului de Înot pe bază de proces verbal de predare-primire. 
 

III. TERMENUL 

Art.3. Termenul închirierii este de 1 an, începând cu data semnării şi înregistrării 
prezentului contract. La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit pentru o nouă 
perioadă convenită de părţi. 
 

IV. PREŢUL  
 
          Art.4. Preţul închirierii, chiria, pentru folosirea obiectului închiriat este de ............ 
lei/luna/an conform HCL nr. ........................, care se va indexa anual conform indicelui de inflaţie. 
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V. PLATA CHIRIEI 

         Art. 5.1. Plata chiriei se face lunar / anual, cel mai târziu, până la data de 10 a lunii / a 
anului pentru care se datorează. 

Art.5.2. În cazul în care chiriaşul nu plăteşte chiria la termenul stabilit, atunci acesta are 
obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă în cota de 0,25% din valoarea chiriei 
neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  

 
    VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
         

A. OBLIGAŢIILE  PROPRIETARULUI 

Art.6.1. Să pună la dispoziţia chiriaşului – (aici numele chiriaşului) -  culoarul stabilit 
prin prezentul contract. 

Art.6.2. Să comunice în scris chiriaşului, orice modificare intervenită cu privire la preţ – 
chirie sau alte clauze contractuale în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia acesteia, conform 
legii. 

Art.6.3. Să asigure folosinţa bunului închiriat pe tot timpul contractului, garantând 
chiriaşului contra viciilor, tulburării folosinţei evicţiunii, precum şi asigurarea accesului la 
dotările aferente (vestiare, duşuri, grupuri sanitare). 

Art.6.4. Să execute, potrivit legii, toate lucrările de întreţinere, reparaţii sau modernizări 
la bunul închiriat, proprietatea Municipiului Bacău, ţinând seama că acesta este de interes 
municipal pentru sportivii de performanţă, indiferent de ramurile sportive, legitimaţi la cluburile 
şi asociaţiile sportive din Municipiul Bacău, precum şi pentru elevii şi studenţii de aceeaşi 
categorie care susţin probe de control în cadrul procesului de învăţământ cu profil sportiv, 
indiferent de persoanele juridice care le folosesc şi le au în administrare. 

Art.6.5. Să urmărească modul în care este folosit bunul închiriat şi să ia masuri menite a 
nu diminua utilitatea şi valoarea, procedând pentru creşterea utilităţii şi valorii. 

B. OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI 

Art.6.6.  (numele chriaşului)  se obligă să achite chiria anuală stabilită la art.4, cap.IV. 
Art.6.7.  Chiriaşul se obligă să prezinte calendarul competiţional de pregătire şi 

desfăşurare a altor manifestări similare pentru anul în curs şi să notifice administratorul cu cel 
puţin 30 de zile calendaristice asupra modificărilor apărute pe parcurs. De asemenea, va transmite 
liste cu persoanele desemnate să participe la antrenamente sau competiţii şi manifestări specifice, 
precum şi lista sportivilor ce urmează să utilizeze Bazinul de Înot. 

Art.6.8. Chiriaşul se obligă să menţină obiectul închirierii în starea în care l-a primit şi 
să depună toate diligenţele pentru menţinerea şi conservarea acestuia în noua stare. În cazul în 
care proprietarul execută ulterior lucrări de modernizare, reparaţii, întreţinere, alte lucrări menite 
să crească funcţionalitatea şi valoarea acestuia, chiriaşului îi incumbă aceleaşi obligaţii privind 
menţinerea şi conservarea acestor lucrări. 

Art.6.9. Chiriaşul prin reprezentantul desemnat (antrenor, intructor) are următoarele 
obligaţii: 

 - Să înregistreze zilnic sportivii (persoanele) care intră la antrenamente (program de 
agrement); 
 - Să preia grupele de sportivi (persoane) din holul de intrare şi să folosească accesele 
delimitate pentru dezechipare şi accesul în incinta sălii bazinelor; 
 - Să respecte orarul aprobat; 
 - Să utilizeze numai spaţiile care i-au fost închiriate; 
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 - La terminarea programului, să însoţească grupa la vestiare, duşuri şi să părăsească incinta 
bazinului în maxim 30 minute. 
 -Să asigure integritatea fizică a spotivilor (persoanelor) pe care îi are în pregătire (insoţeşte); 
- În caz de accidente, răspunde personal; 
- Păstrează ordinea, disciplina şi curăţenia în incinta Bazinul de Înot; 
- Răspunde de inventarul predat de administraţie; 

Art.6.10. La încetarea contractului, chiriaşul va preda proprietarului bunul închiriat în 
starea bună în care l-a preluat, inclusiv în aceeaşi stare de funcţionare a lucrărilor de 
îmbunătăţire conexe, executate de proprietar pe timpul derulării contractului. 

 

VII. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art.7.1. Modificarea clauzelor stipulate în prezentul contract se face cu acordul expres 
al părţilor contractante, intenţia de modificare urmând să fie notificată în scris şi în termen de 
cel mult 5 (cinci) zile de la apariţia cauzei ce necesită modificarea contractului. 
            Art.7.2. Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, acesta fiind 
ultima înţelegere contractuală dintre părţi. 
            Art.7.3. Prezentul contract îşi încetează valabilitatea la expirarea termenului, în cazul 

care contractul nu se reînnoieşte pentru o nouă perioadă, convenită de părţi. 

 

VIII. SUBÎNCHIRIEREA 

Art.8. Subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat unui terţ este permisă cu 
acordul  prealabil scris al proprietarului, cu respectarea condiţiilor şi obţinerea aprobărilor cerute 
pentru închiriere, având prioritate alte categorii ale sportului, asociaţii sau discipline sportive de 
interes local regional şi naţional. 

          

  IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ  

           Art.9.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale 
părţile datorează despăgubirile şi penalităţile prevăzute mai sus în contract. 

Art.9.2. La producerea de pagube sau exploatarea defectuoasă a bunurilor din dotare, 
persoanele  
stabilite vinovate vor suporta integral paguba produsă 
 

 
X. FORŢA MAJORĂ 

Art. 10. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. 
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XL CLAUZE SPECIALE 

Art.11.1. Chiriaşul - la expirarea sau rezilierea contractului, se obligă să lase în deplină 
proprietate Municipiului Bacău eventualele îmbunătăţiri făcute pe propria cheltuială la bunul 
închiriat, cu justă despăgubire, în condiţiile legii. Drepturile şi obligaţiile generate de contractele 
de subînchiriere trec în sarcina proprietarului. 
          Art.11.2. Chiriaşul nu va suporta plata cheltuielilor aferente utilităţilor, respectiv: energie 
electrică, gaz metan, apă-canal, utilităţi de care beneficiază şi alte categorii de sportivi din 
Municipiul Bacău care folosesc această bază sportivă gratuit. Plata acestor utilităţi va fi suportată 
de proprietar. 
           Art. 11.3. Orice modificări ale orarului, vor fi aduse la cunoştinţă beneficiarilor prin afişare 
sau prin înştiinţări scrise, când se consideră necesar. Din momentul afişării, după 3 zile 
calendaristice, modificările se consideră însuşite de către beneficiari. Întreruperea accesului pe 
perioade mai lungi va fi notificată şi afişată în timp util, abonamentele emise pe această perioadă 
fiind prelungite corespunzător. 
           Art. 11.4. Competiţiile oficiale coordonate de FRN au prioritate abonamentelor pentru 
public sau contractelor de închiriere, momentul şi durata de desfăşurare a acestora fiind afişate şi 
comunicate în prealabil, conform calendarului competiţional al FRN. 

      Art. 11.5. Este interzis accesul în ţinută de stradă pe suprafeţele destinate exclusiv 
desfăşurării activităţii sportive sau de agrement, respectiv culoarele de pe marginea bazinelor, 
duşuri sau alte zone sau spaţii marcate în acest sens, cu excepţia competiţiilor sportive, delegaţii 
oficiale sau echipe tehnice de intervenţie. 

         Art.11.6. Înaintea intrării în apă, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico-
sanitar necesar, astfel încât ultima etapă să fie spălarea la duş. În bazin se va folosi numai 
echipament adecvat şi acceptat de normele şi reglementările în vigoare, fiind obligatorie utilizarea 
căştii şi a papucilor. 
Beneficiarii sunt obligaţi să păstreze ordinea şi curăţenia în incinta Bazinului de Înot. 
        Art. 11.7. Este interzis fumatul în incinta Bazinului de Înot, cu excepţia locurilor special 
amenajate.  
        Art.11.8. Consumul băuturilor alcoolice este strict interzis în incinta Bazinului de Înot. 
        Art.11.9. Este strict interzis accesul minorilor în bazine neînsoţiţi sau nesupravegheaţi. 
       Art.11.10. Este strict interzis accesul persoanelor care nu ştiu să înoate în timpul desfăşurării 
orelor de agrement pentru public. 

XIII. REZILIEREA CONTRACTULUI 

        Art. 12. Prezentul contract se va rezilia în următoarele condiţii: 
        Art. 12.1. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prevederilor prezentului 
contract; 
        Art.12.2. Producerea unor stricăciuni sau pierderi parţiale ori totale a bunului închiriat. 
        Art.12.3. Subînchirierea în tot sau în parte, a bunului închiriat, fără acordul proprietarului. 
        Art.12.4. Neplata chiriei datorate la termenul stipulat în contract ori a celorlalte obligaţii ce 
incumbă chiriaşului. 
        Art. 12.5. Încălcarea repetată a regulilor de igienă. 

XIII. LITIGII 

Art.13. Eventualele litigii ivite între părţile contractante se vor soluţiona pe cale amiabilă, 
în caz contrar, aceste litigii vor fi soluţionate de instanţa de judecată competentă. 
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XIV. ALTE PREVEDERI 

Art.14.  Prezentul    contract se completează cu dispoziţiile legale în vigoare şi a fost 
redactat în 4 (patru) exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte. 

                          PROPRIETAR,                 CHIRIAŞ 
                 MUNICIPIUL BACĂU 
                                 prin 
                            PRIMAR 
               Ing. ROMEO STAVARACHE                                                                      
 
 
     DIRECTIA SPORT, CULTURA, AGREMENT                                              VIZAT JURIDIC 
                              DIRECTOR 
                   LUPU GABRIEL STANICA 
                     
............................................................................................................................................ 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
ING. ROMEO STAVARACHE 

 


