
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor  
legal constituite  din municipiul Bacău, proiectul de hotarăre privind 
completarea HCL nr. 360/2006 şi HCL nr.156/2007 prin care s-au aprobat 
impozitele şi taxele locale pentru anul 2007 şi respectiv anul 2008 în municipiul 
Bacău,  spre studiu şi analiză.    
        Acest proiect poate  fi consultat şi la sediul Primăriei  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  28.09.2007, la Primăria Municipiului Bacău, domnului 
cons.juridic Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail 
aparatdelucru.clb@primariabacau.ro
       Persoanele interesate să studieze proiectul pot accesa şi site-ul 
www.primariabacau.ro ,  sectiunea Legea nr. 52/2003  
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PROIECT DE HOTǍRÂRE

privind completarea HCL nr. 360/2006 şi HCL nr.156/2007 prin care s-au 
aprobat impozitele şi taxele locale pentru anul 2007 şi respectiv anul 2008  

în municipiul Bacău 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Bacău 
 
Având în vedere: 
 

• Prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, modificatǎ şi completatǎ, aprobate prin Hotǎrârea Guvernului 
României nr. 44/2004, modificatǎ şi completatǎ inclusiv prin H.G. nr. 1.861/21 
decembrie 2006; 

• H.C.L. nr. 360/28.12.2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2007 în municipiul Bacău; 

• H.C.L. nr. 156/31.05.2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2008 în municipiul Bacău; 

• Prevederile art. 27 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicatǎ, 

• Referatul nr.68202 din 04.09.2007 înaintat de Direcţia Administraţia Pieţelor; 
• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău; 
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În baza prevederilor 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 - Se completează HCL nr. 360/2006 şi HCL nr.156/2007 prin care s-au aprobat 
impozitele şi taxele locale pentru anul 2007 şi respectiv anul 2008 în municipiul 
Bacău, în sensul că după punctul 9 lit.”v” din Anexa de la cele două hotărâri mai sus 
amintite, se introduce capitolul cu taxele de la PIAŢA DE GROSS, după cum 
urmează : 
 

TAXE     PENTRU   PIAŢA   DE   GROSS 
 

 
1.  Închiriere modul hală pentru vânzări en gross cu suprafaţa de 30mp  -     
                                               5 lei/mp/zi 
 
2. Taxă comercializare din mijloacele de transport în parcarea comercială  - 
                                              3 lei/mp/zi 
 
3.  Taxă închiriere electrostivuitor –  
                                              30 lei / oră 
 
4.  Taxă utilizare cărucioare tip platformă –  
                                               2 lei /oră 
 
5.  Taxă intrare pentru încărcare- descărcare : 
              - pentru camion                          – 7 lei 
              - pentru camion cu remorcă       - 10 lei 
              - pentru autoturism                     - 3 lei 
              - autoturism cu remorcă             - 5 lei 
 
6. Taxe minime de închiriere a spaţiilor cu destinaţie de depozit pentru produse 
agroalimentare : 
               - pentru depozitul de 35 mp        - 12 lei /mp/lună 
               - pentru depozitul de 72 mp        - 11 lei /mp/lună 
               - pentru depozitul de 107 mp      - 10 lei /mp/lună 
 
Art. 2  - Celelalte prevederi ale HCL nr. 360/2006 şi HCL nr.156/2007 prin care s-au 
aprobat impozitele şi taxele locale pentru anii 2007 şi 2008 în municipiul Bacău, sunt 
şi rămân în vigoare. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Ing. ROMEO STAVARACHE 

NR. 
DIN     09.2007 
Caleap Fl./ Ex.1/Dos.I-A.4 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la  proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 360/2006 şi HCL 
nr.156/2007 prin care s-au aprobat impozitele şi taxele locale pentru anul 2007 şi 

respectiv anul 2008 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. 

       Prin HCL nr. 360/28.12.2006 şi HCL nr.156/31.05.2007 s-au aprobat impozitele 

şi taxele locale pentru anul 2007 şi  respectiv anul 2008 în municipiul Bacău, moment 

în care nu se ştia data exactă la care se va da în folosinţă Piaţa de Gross din Bacău str. 

Calea Moldovei nr.76 

            Având în vedere faptul că la începutul lunii octombrie 2007, se doreşte ca 

Piaţa de Gross să fie inaugurată, pentru buna funcţionare a acesteia este necesar a fi 

aprobate şi taxele aferente utilizatorilor acestei Pieţe de Gross, taxe cum ar fi : taxe 

închiriere module pentru vânzări en gross; taxe minime pentru inchiriere de spaţii de 

pozite; taxe de închiriere cărucioare, electrostivuitoare, taxe intrare 

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

hotǎrâre privind completarea HCL nr. 360/2006 şi HCL nr.156/2007 prin care s-au 

aprobat impozitele şi taxele locale pentru anul 2007 şi respectiv anul 2008 în 

municipiului Bacău, în sensul că după punctul 9 lit.”v” din Anexa de la cele două 

hotărâri mai sus amintite, se introduce capitolul cu taxele de la PIAŢA DE GROSS. 

          Faţă de cele prezentate mai sus, rog consiliul local al municipiului Bacǎu sǎ 

aprobe proiectul de hotǎrâre aşa cum a fost prezentat. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACǍU 

Ing. ROMEO STAVARACHE 
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RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, la  proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 360/2006 şi 
HCL nr.156/2007 prin care s-au aprobat impozitele şi taxele locale pentru anul 

2007 şi respectiv anul 2008 în municipiul Bacău 
 
 
 
 

 
             Proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al 

Municipiului Bacău, a completării HCL nr. 360/2006 şi HCL nr.156/2007 prin care s-

au aprobat impozitele şi taxele locale pentru anul 2007 şi respectiv anul 2008 în 

municipiul Bacău, în sensul că după punctul 9 lit.”v” din Anexa de la cele două 

hotărâri mai sus amintite, se introduce capitolul cu taxele de la PIAŢA DE GROSS, 

respectă prevederile art.36(4), lit.,,c”din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice 

locale, republicată. 

 In sensul celor arătate mai sus, avizăm favorabil acest proiect de hotărâre 
 
 
 
 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  DIR. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

Ing. CONSTANTIN SCRIPĂŢ                                  Ec. NEŞTIAN BOGDAN GEORGE 
 

 
 

           
DIR. ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR 

Ing. CURCUDEL CONSTANTIN 
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