
        PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor  legal 
constituite  din municipiul Bacău , proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării 
pentru anul 2008 a unor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, 
altele decît cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal cu modificările 
şi completările ulterioare,  spre studiu şi analiză.    
        Acest proiect poate  fi consultat   şi la sediul  Consiliului Local al Municipiului  
Bacău, unde se află afişat. 
          În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile  legal constituite  din municipiul 
Bacău,  vor putea trimite în scris    propuneri , sugestii sau opinii  până la data de 
31.12.2007 , la Primăria Municipiului Bacău , domnului cons.juridic Caleap Florin, sau 
pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro 
Persoanele interesate să studieze proiectul şi întreaga documentaţie, pot accesa site-ul 
www.primariabacau.ro 
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P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea indexării pentru anul 2008 a unor taxe locale care 

constituie surse de venit ale bugetului local, altele decît cele reglementate 
prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare 
 
  Consiliul Local al Municipiului Bacǎu, 
Având în vedere: 
 - Adresa nr. 537/17.12.2007 a Institutului Naţional de Statisticǎ – Direcţia 
Judeţeanǎ de Statisticǎ Bacǎu, înregistratǎ la primǎria municipiului Bacǎu cu    
nr. 58361/17.12.2007, prin care se comunicǎ indicele de inflaţie aferent 
perioadei octombrie 2006 – octombrie 2007; 

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

- Expunerea de motive a primarului municipiului Bacău, prin care 
propune indexarea altor taxe locale, altele decât cele reglementate prin Legea 
571/2003 - privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, cu 
indicele de inflaţie aferent anului 2007; 

 
În baza prevederilor art. 27, art. 36 alin. 2 lit. “b”, alin. 4 lit. “c”, art. 45 

alin. 2 lit.”c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicatǎ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 



Art. 1  –  În anul 2008, în municipiul Bacău, taxele locale care constituie surse 
de venit pentru bugetul local, altele decât cele reglementate prin Legea              
nr. 571/2003 - privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare,     
se indexează cu un indice de inflaţie de 106,84 %. 
 
Art. 2 - Aceste taxe sunt percepute de următoarele compartimente ale aparatului 
propriu :  

- Direcţia Patrimoniu 
- Serviciul contracte evidenta incasari debite –  

- Biroul contracte – conform anexei 1; 
- Biroul activitate imobiliară – conform anexei 2; 

- Direcţia Impozite şi Taxe Locale 
- Serviciul constatare stabilire impunere persoane juridice – conform   

anexei 1 şi 3; 
- Serviciul constatare stabilire impunere persoane fizice – conform   

anexei 1 şi 3; 
 

- Directia Juridica si Administratie Locala 
- Serviciul Administraţie Publică Locală şi Registrul agricol – conform 

anexei 4; 
 - Serviciul Energetic, Retele şi Avize – conform anexei 5; 

-   Serviciul Public de Evidenţa Persoanelor – Serviciul stare civila – 
conform anexei 6; 

- Compartimentul autorizaţii activitate economicǎ şi transport – 
conform anexei 3; 

- Poliţia Primǎriei Municipiului Bacǎu – conform anexei 7. 
 
În anexele 1 - 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, este 

prevǎzut cuantumul acestor taxe la nivelul anului 2008. 
 
Art. 3 - Cu acelaşi indice se indexează şi taxele anuale de concesionare şi 
închiriere teren proprietatea municipiului Bacău, prevăzute în contractele 
încheiate cu persoanele fizice şi juridice. 
 
Art. 4 – Hotǎrârea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2008, datǎ la care se 
abrogǎ prevederile HCL nr. 363/28.12.2006 precum şi orice alte prevederi 
contrare prezentei hotǎrâri. 
 
Art. 5 – Hotărârea va fi comunicată la compartimentele prevăzute la art. 2 din 
prezenta hotărâre. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACǍU 
Ing. ROMEO STAVARACHE 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la  proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării pentru anul 2008 a 
unor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele 
decît cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul fiscal, cu 

modificǎrile şi completǎrile ulterioare 
 
 
 

 Una din sursele importante de venit la bugetul local al municipiului 

Bacǎu, o constituie impozitele şi taxele locale. Acestea sunt reglementate de 

Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare. 

În afara impozitelor şi taxelor locale reglementate de Legea 571/2003 

privind Codul fiscal, la bugetul local se fac însǎ venit şi alte taxe locale, iar 

creşterea anualǎ a inflaţiei  are drept consecinţǎ şi creşterea acestora. 

Rata inflaţiei trebuie evidenţiatǎ şi în cuantumul acestor taxe, iar pentru 

aceasta se impune indexarea lor cu indicele de inflaţie aferent perioadei 

octombrie 2006 - octombrie 2007 în procent de 106,84 %, comunicat de către 

Institutul Naţional de Statistică - Direcţia Judeţeană de Statisitică Bacău prin 

adresa  nr. 432093 din 17.12.2007. 

 Faţă de cele prezentate, rog Consiliul Local al Municipiului Bacău să 

adopte proiectul de hotărâre aşa cum a fost redactat şi prezentat. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
Ing. ROMEO STAVARACHE 
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RAPORT 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, la  proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării pentru 
anul 2008 a unor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului 
local, altele decît cele reglementate prin Legea 571/2003 - privind Codul 

fiscal, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, “În scopul asigurǎrii autonomiei locale, 
autoritǎţile administraţiei publice locale au dreptul sǎ instituie şi sǎ perceapǎ 
impozite şi taxe locale, sǎ elaboreze şi sǎ aprobe bugetele locale ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile legii.” 

Impozitele şi taxele locale sunt reglementate de Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare. 

În afara impozitelor şi taxelor locale reglementate de Legea 571/2003, la 
bugetul local se fac venit şi alte taxe locale, iar creşterea anualǎ a inflaţiei  are 
drept consecinţǎ şi creşterea acestora. 

Rata inflaţiei trebuie evidenţiatǎ şi în cuantumul acestor taxe, iar pentru 
aceasta se impune indexarea lor cu indicele de inflaţie aferent perioadei 
octombrie 2006 - octombrie 2007 în procent de 106,84 %, comunicat de către 
Institutul Naţional de Statistică - Direcţia Judeţeană de Statisitică Bacău prin 
adresa nr. 432093 din 17.12.2007. 
 Faţă de acestea, avizǎm favorabil proiectul de hotǎrâre aşa cum a fost 
redactat. 
 
 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Ing. ONICA NICOLAE 
 

 
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

Director, 
Ec. BOGDAN NESTIAN 


