ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2010 şi a unor taxe speciale
Consiliul local al municipiului Oneşti întrunit în şedinţă ordinară în data de 05
noiembrie 2009;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului, Raportul de specialitate al
Direcţiei economico – financiare şi avizul Comisiei de studii şi prognoze economicesociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat;
În conformitate cu prevederile art.288 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.3 din Hotărârea Guvernului nr.956/2009 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010;
În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.c şi art.45, alin.2 lit.c din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei publice locale, Republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se aprobă nivelul impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2010,
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Se stabilesc taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere
pentru serviciile din bazar, pieţe, târguri şi oboare de către persoanele fizice şi juridice,
conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3. – Se stabileşte tariful de bază pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie
decât cea de locuinţă şi taxele pentru folosirea bazei sportive conform anexelor nr. 3 - 4
care fac parte din prezenta hotărâre.
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Art. 4. – Se stabileşte taxa de salubritate-mediu conform anexelor nr. 5-8 care
fac parte din prezenta hotărâre.
Art.5. – Se stabileşte lista cuprinzând taxele percepute pentru activitatea de
transport în regim de taxi conform anexei nr.9 ce face parte din prezenta hotărâre.
Art. 6. – Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010.
Art.7. – Celelalte hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale se
abrogă.
Art. 8. – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău
- Primarul Municipiului Oneşti

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DĂNILĂ EMIL
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. Jur. Daniel Spânu
Nr.85
din 05 noiembrie 2009
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