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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale  

şi a unor taxe speciale pentru anul 2015 în Municipiul Oneşti 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 15 
decembrie 2014; 

 
Având în vedere Expunerea de motive nr. 55142/09.12.2014 prezentată de Primarul 

Municipiului Oneşti – Victor Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate nr. 55141/09.12.2014 
al Direcţiei Economico-Financiare şi  Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi 
comerţ; 

 
În baza prevederilor art. 5, alin.2, art.20 şi art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, Legea nr.571/2003 Privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, a prevederilor art.248, pct.12, alin.(1) din Anexa la H.G. nr.44/2004, pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, Legea nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, a 
prevederilor, Ordonanţa nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, a Legii nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, în temeiul Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
şi a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public., precum şi a 
Hotărârii Guvernului nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
2013; 

 
În temeiul art.36, alin.4, lit.c şi art.45, alin.2, lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Art.1 –  Impozitele, taxele locale, tarifele şi taxele speciale pentru anul 2015 vor rămâne 
la nivelul stabilit pentru anul 2014, cu excepţia modificărilor prevăzute în Anexa ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 



 2 

 
 
Art. 2 –  Dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local Oneşti nr. 130 din 13 decembrie 2012, 

Republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Consiliului Local Oneşti 
nr.155/13 noiembrie 2013 cu modificările şi completările ulterioare se aplică în mod similar şi 
pentru anul 2015, la care se adaugă modificările prevăzute în Anexa din prezenta hotărâre. 
 

Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti. 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Zarzu Octavian Ciprian 

 
 
 

                                                                     Contrasemnează, 
                                                               Secretarul Municipiului, 

                                                                                             cons. jur. Spânu Daniel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.161 
din 15 decembrie 2014 
   
GN/PC 
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R O M Â N I A         A N E X Ă 
JUDEŢUL BACĂU         la Hotărârea nr.161 
MUNICIPIUL ONEŞTI      din 15 decembrie 2014 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
I. Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.130/13.12.2012 modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.4/16.01.2013, Republicată, se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

L  I  S  T  A 
 

cu taxele privind folosirea de către persoanele fizice şi juridice a locurilor 
publice de desfacere, pentru serviciile din bazar, pieţe, târguri şi oboare  

 

Nr. 
crt. 

Activităţile şi taxele privind folosirea locurilor 
publice din pieţe, târguri şi oboare 

Valoarea 
(lei ) 

1.  
Pentru ocuparea suprafeţelor din  
    - bazar  
    - pieţe, târguri şi oboare  

 
   1 leu/mp/zi 
2,5  lei/mp/zi 

2.  

Taxă pentru închiriere tarabe: 
     -taxă închiriere tarabe interior 
     -taxă închiriere tarabe interior lunar 
     -taxă închiriere tarabe exterior 
     -taxă închiriere tarabe exterior lunar 
     - taxă pentru ocupare căi de acces din Piaţa    
       agroalimentară 

    10 lei/zi; 
   210 lei/lună; 
       8 lei/zi; 
    180 lei/lună     
    100 lei/mp/zi 

3.  Taxă pentru închiriere cântare 5  lei/zi 

4.  Taxă pentru închiriere vitrine frigorifice 
Taxă pentru închiriere vitrine frigorifice lunar 

20  lei/zi; 
500 lei/lună. 

5.  

Pentru vânzare de animale de fiecare animal, 
astfel: 
- bovine, cabaline  
- porcine, ovine şi caprine 
-    taxă sacrificare şi comercializare miei 

 
20  lei 
10  lei 

15/lei/buc 

6.  Taxă folosire WC public 1  leu 
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7.  
Activităţi comerciale sezoniere în zona Pieţei, cu 
ocazia zilelor de  1 şi 8 Martie, Paştelui, 
Craciunului, Anului nou şi alte asemenea ocazii 

5lei/mp/zi 
60 lei/mp/lună 

 

8.  

Taxe vehicule şi autovehicule pentru intrare-obor: 
 
- dacie sau dacie papuc; 
- dacie + remorcă 
- microbuz 
- microbuz+remorcă 
- camion 
- camion + remorcă 
- camionetă 
- rulotă alimentară 
- căruţă(cu marfă) 
- căruţă fără marfă 
- dacie fără marfă 
- microbuz fără marfă 
- taxi 

 
 

22 lei 
30 lei 
35 lei  
45 lei 
60 lei 
75 lei 
35 lei 
30 lei 
22 lei 
2 lei 
2 lei 
3 lei 
2 lei 

 
 
 
II. ANEXA nr.4 la Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.130/13.12.2012 
modificată prin Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.4/16.01.2013 republicată 
se modifică după cum urmează: 

 
Listă cuprinzând taxele pentru folosirea Bazei sportive, Ştrandului Municipal, 
Cinema Capitol, Cimitir şi a unor evenimente 
 
 
7. Bilet spectacol organizat de autorităţile locale: 
- categoria I   – 100 lei 
- categoria II  – 80 lei 
- categoria III  – 70 lei 
- categoria IV  – 60 lei 
- categoria V  – 50 lei 
- categoria VI  – 40 lei 
- categoria VII  – 30 lei     
- categoria VIII  – 20 lei 
- categoria IX  – 10 lei 
Categoria spectacolului va fi stabilită de autoritatea executivă în funcţie de 
programul prezentat 
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8. Taxe şi tarife percepute pentru cimitirele proprietatea Municipiului 
Oneşti:  
 
a) taxă ocupare loc de veci            -    3 lei/loc de veci/an 
 
b) tarif săpat groapă    - 20 lei 
 
Notă: Sumele sunt încasate la bugetul local. 
 
III. Celelalte prevederi ale anexelor rămân neschimbate. 
 
 

 Preşedinte de şedinţă, 
Zarzu Octavian Ciprian 

 
 
 
 
 

                                                            Contrasemnează, 
                                                              Secretarul Municipiului, 

                                                                                    cons. jur. Spânu Daniel 
 
 
 
SD/PC 
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