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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr.244/21 decembrie 

2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 

 si a unor taxe speciale pe anul 2021, în Municipiul Onești 

 

 
Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă extraordinară în 29 decembrie 

2020; 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 58336/24.12.2020 al Primarului Municipiului 

Oneşti – Victor Laurențiu Neghină, Raportul de specialitate nr. 58337/24.12.2020 al Direcţiei 

economico-financiare, Referatul nr.58334/24.12.2020 al Direcției economico-financiare, 

Referatul nr.416418/23.12.2020 al Serviciului de evidență a persoanelor Onești, Avizul 

Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură și administrarea 

domeniului public și privat, servicii publice și comerț și al Comisiei de administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi disciplinei ; 

În baza prevederilor art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată, prevederile  art. 9 paragraful 3 din Carta Europeană a 

Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 

199/1997; art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele 

judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, Hotărârea Consiliului Local nr.113/28.05.2020 

privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020, Anunțul de 

consultare publică nr.49922/05.11.2020; 

Ținând seama de prevederile art.4 alin.2 din Anexa nr.1 a Codului administrativ, aprobat 

prin Ordonanța de Urgență nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispoziţiilor art.87 alin.3, art.129, alin.2 șit.c) și alin.4, lit.c), art.139, alin.3, 

lit.c) şi art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art.I – Se aprobă anularea taxelor percepute pe linie de stare civilă, respectiv eliminarea 

din cadrul Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr.244/21 decembrie 2020 privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale si a unor taxe speciale pe anul 2021, în Municipiul Onești a 

următoarelor puncte: 
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a) -   pct.8.23, taxa pentru încheierea căsătoriei la sediul SPCLEP mun. Oneşti, (în zilele 

de sâmbătă în interval orar 12-16); 

b) -    pct. 8.24, taxa eliberare adeverinţă privind statutul civil (Anexa 9); 

c) -  pct. 8.25, taxa pentru eliberarea sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale 

(Anexa 24). 

 

Art.II – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.244/21 decembrie 2020 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a unor taxe speciale pe anul 2021, în 

Municipiul Onești rămân neschimbate. 

 

  Art.III – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se însărcinează 

Primarul Municipiului Onești, prin Direcția economico-financiară și Serviciul de evidență a 

persoanelor Onești. 

 

Art.IV – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi  se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău; 

- Primarul Municipiului Oneşti. 

- Compartimentelor de specialitate. 

 
 

 

Președinte de ședință, 

Cristea Alexandru 

 

                                                                      Contrasemnează, 

                                                             Secretarul general al municipiului, 

                                                                    Cons.jur. Daniel Spânu 
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