PROIECT
HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, aplicabile în anul 2022
Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din luna .......... 2021;
Având în vedere :
- prevederile titlul IX „Impozite si taxe locale” art. 473, 474, 484, 485, 486 alin. (1) - (3), 487, 489
alin. (1), (2) ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate
prin Hotararea de guvern nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 16 alin.(2), ale art. 27 coroborat cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 37 coroborat cu prevederile art. 32 din Legea 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismului si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;
- prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a
documentaţiilor de urbanism;
- dispozitiile Legii nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice , republicată, cu modificările
şi completările ulterioare ;
- dispozitiile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispozitiile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările
ulterioare;
- dispozitiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotararii de guvern nr.385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultura la nivel
national al pensionarilor care au activat minim 10 ani in domeniul cultural- artistic ;
- prevederile art. 84 alin. (4) coroborat cu prevederile art.205 alin.(3) ale Legii nr.1/2011 Legea
educatiei nationale ;
- prevederile art. 21 alin. (4) ale Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap ;
- dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informatiile de interes
public;

Luând în considerare propunerile transmise de Structura Arhitect Șef, Complexul Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” , Complexul Muzeal de Istorie „Iulian Antonescu”, Revista „Ateneu”,
Biblioteca Judeţeană „C Sturdza”, Filarmonica „M. Jora”, Ansamblul Folcloric „Busuiocul”,
Serviciul Public Judeţean de Drumuri, Serviciul Public de Protecţia Plantelor, Direcţia Juridică şi
Administraţie Publică Locală, Directia Achizitii Publice.
Văzând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 21815 din 16.11.2021,
cu privire la stabilirea taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile
în anul 2022, Raportul Direcţiei Economice nr. 21817 din 16.11.2021 şi avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău;
În temeiul art. 173, alin. (1), lit.”b”, alin. (3) lit.”c” și al art.182 alin. (1) și alin. (4) raportat
la art. 139 alin. (3) lit. ”c” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă nivelul taxelor locale stabilite conform art. 474 „Taxa pentru eliberarea
certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize si autorizatii” din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum si taxele privind analiza si avizarea documentelor de
urbanism si amenajarea teritoriului stabilite conform art. 486 „Alte taxe locale” alin. (1) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Se aproba valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri
si alte constructii apartinind persoanelor fizice, avute in vedere la eliberarea autorizatiilor de
construire, conform Anexei nr. 1.a , care face parte integranta din prezenta hotarare.
(3) Se aproba scutirea de taxe conform prevederilor art. 476 ”Scutiri” alin. (2) din Legea
227/2015 privind Codul fiscal, pentru taxele stabilite conform art. 474 din Legea 227/2015 privind
Codul fiscal , pentru:
a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a
monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii
persoane fizice care realizează, integral sau parțial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al
monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare,
finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, în
concordanță cu reglementările cuprinse în documentațiile de urbanism întocmite potrivit
legii;
c) lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru
reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condițiile Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
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lucrări în care se desfășoară operațiuni de regenerare urbană coordonate de administrația
locală, în perioada derulării operațiunilor respective.
Art. 2. Se aprobă taxele locale stabilite conform art.486 „Alte taxe locale” alin. (1) din Legea
227/2015 privind Codul fiscal pentru Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, prevăzute în Anexa
nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă taxele locale stabilite conform art.486 „Alte taxe locale” alin. (1) din Legea
227/2015 privind Codul fiscal pentru Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”,
prevăzute în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă taxele locale stabilite conform art.486 „Alte taxe locale” alin. (1) din Legea
227/2015 Codul fiscal pentru Bibioteca judeteana „C.Sturdza” prevăzute în Anexa nr. 4, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 5. Se aprobă taxele locale stabilite conform art.486 „Alte taxe locale” alin. (1) din Legea
227/2015 privind Codul fiscal pentru Filarmonica „Mihail Jora”, prevăzute în Anexa nr.5 , care
face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.6 . Se aprobă taxele locale stabilite conform art.486 „Alte taxe locale” alin. (1) din Legea
227/2015 Codul fiscal pentru Ansamblul folcloric „Busuiocul ”, prevăzute în Anexa nr.6 , care face
parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 7. Se aprobă preţul de vânzare al revistei „Ateneu” de 4,00 lei/exemplar și cheltuieli
poștale de 1,80 lei/exemplar pentru expedierea revistei în țară.
Art. 8 . (1) Se aprobă taxele locale stabilite conform art.484 „Taxe speciale” alin. (1),(2) din
Legea 227/2015 Codul fiscal pentru Serviciul Public Judetean de Drumuri, după cum urmează:
- tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean – prevăzute în Anexa nr.
7.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- tarifele de utilizare şi acces în zona drumurilor judeţene – prevăzute în Anexa nr. 7.2, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
– taxele de utilizare a cântarului TIP HAENNI DC 100 – prevăzute în Anexa nr. 7.3, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- taxele pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor aferente districtelor, societăţilor comerciale
ce desfăşoară activităţi de întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene – prevăzute în Anexa nr. 7.4,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- lista cu personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public Judeţean de Drumuri Bacău
împuternicit să constate şi să sancţioneze contravenţiile la regimul drumurilor – Anexa nr. 7.5 la
proiectul de hotărâre.
(2) Taxele prevăzute în Anexele 7.3 și 7.4 vor fi indexate anual cu indicele mediu al preţului de
consum.

Art.9 . (1) Se aprobă taxele locale stabilite conform art.484 „Taxe speciale” alin.(1),(2) din
Legea 227/2015 privind Codul fiscal pentru Serviciul Public de Protecţia Plantelor prevăzute în
Anexa nr. 8 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 10. (1) Se aprobă taxele locale stabilite conform art.486 „Alte taxe locale” alin. (1) din
Legea 227/2015 privind Codul fiscal pentru utilizarea temporara a salilor apartinand Consiliului
Judetean Bacau astfel:
Sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Bacău 120 lei/oră
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Sala mică a Consiliului Judeţean Bacău 70 lei/oră
(2) Se aproba scutirea de la plata taxei de utilizare temporara a bunurilor conform art. 487„Scutiri” din Legea 227/2015 privind Codul fiscal pentru urmatoarele categorii de persoane juridice:
- instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și
Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite
pentru activități economice;
- fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține,
dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar,
social și cultural;
- organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de
recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.
(3) In cazul contractelor de asociere incheiate intre Judetul Bacau si alte institutii publice
pentru desfasurarea activitatilor comune, se poate stabili prin contract, folosirea salilor de sedinta
cu titlu gratuit , pe durata desfasurarii manifestarilor.
Art. 11. Se aproba nivelul taxei pentru efectuarea de copii dupa documentele solicitate in
baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in suma de 1 ron/pagina
conform Anexa nr. 1 la prezenta hotarare, titlul XVI pcunctul 3 .
Art. 12. Nivelul taxelor stabilite prin prezenta hotărâre intra in vigoare la data de 01.01.2022.
Art. 13. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Structura Arhitect şef, Direcţiile
de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău, Complexul
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” , Complexul Muzeal de Istorie „Iulian Antonescu”
Serviciului Public Judeţean de Drumuri, Serviciului Public de Protectie a Plantelor, Filarmonica
„Mihail Jora”, Biblioteca „C. Sturdza”, Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, Revista „Ateneu” şi va fi
făcută publică, în condiţiile legii.
Art. 14. Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Bacău, Structurii Arhitect
Şef, Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Bacău, Complexului Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”, Complexului Muzeal de Istorie „Iulian Antonescu” Serviciului
Public Judeţean de Drumuri, Serviciului Public de Protecţia Plantelor, Filarmonicii „Mihail Jora”,
Bibliotecii „C. Sturdza”, Ansamblului Folcloric „Busuiocul”, Revistei „Ateneu” şi va fi făcută
publică, în condiţiile legii.
PREŞEDINTE,
Valentin IVANCEA
Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
dr. Elena Cătălina ZARĂ
Nr…………din .........2021
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