ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind reglementarea cu caracter temporar a zonei de impozitare
pentru unele societăţi comerciale
Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 09 septembrie
2011;
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti;
Faptul că prin Decizia rămasă definitivă şi irevocabilă pronunţată în data de
01.09.2011 în Dosarul nr.15249/3/2011, Curtea de Apel Bucureşti a admis recursul
formulat de către S.C. Energy Bio Chemicals S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, str.
Viesparilor nr.26, ap.6, precum şi cererile de intervenţia în interes propriu şi în interes
alăturat ale intervenientelor S.C. Rafo S.A., cu sediul în Oneşti, str. Industriilor nr.3,
judeţul Bacău şi a S.C. Chimcomplex S.A. Borzeşti, cu sediul în Oneşti, str. Industriilor
nr.3, judeţul Bacău, şi a dispus suspendarea executării HCL 35/31.05.2004 privind
stabilirea zonelor pe categorii de folosinţă a terenurilor din intravilanul municipiului
Oneşti până la soluţionarea acţiunii în anularea HCL 35/31.05.2004;
Faptul că suspendarea executării H.C.L. nr.35/31.05.2004 în privinţa zonei de
impozitare pentru societăţile comerciale respective creează atât imposibilitatea aplicării
aceleeaşi zone de impozitare ca acceea stabilită de consiliul local prin hotărârea a
cărei executare a fost suspendată, dar si a aplicării unei alte zone de impozitare prin
raportare la un alt act administrativ de zonare;
Competenţa exclusivă a Consiliului local de a stabili zonele de impozitare pe
raza municipiului Oneşti, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui cadru
normativ de stabilire a unei zone de impozitare, care să se aplice cu caracter temporar
de la data suspendăii şi până la soluţionarea pe fond a acţiunii în anularea H.C.L.nr.
35/31.05.2004.
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Faptul că societăţile comerciale respective beneficiază de acces la utilităţi în
mod similar cu societăţile situate în zona fiscală A a oraşului, respectiv: reţea de apă
potabilă, reţea de canalizare pentru apă menajeră şi pluvială, salubrizare, reţele de
gaz, drum public asfaltat, căi de comunicaţii feroviare, reţea de telefonie fixă, iluminat
public stradal, transport public, iar ca amplasare sunt învecinate zone rezidenţiale;
În baza prevederilor art.247 lit.b din Codul Fiscal, art.36, alin. 1, alin.2, alin.9, din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b) din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 – Se aprobă încadrarea cu caracter temporar în zona A de impozitare
pentru următoarele societăţi: S.C. Energy Bio Chemicals S.A., S.C. Rafo S.A. şi
S.C. Chimcomplex S.A. Borzeşti.
Art.2 – Prezenta hotărâre produce efecte începând cu data suspendări şi până la
soluţionarea pe fond a acţiunii în anularea H.C.L.nr. 35/31.05.2004.
Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica:
- S.C. Energy Bio Chemicals S.A.
- S.C. Rafo S.A.
- S.C. Chimcomplex S.A. Borzeşti,
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău;
- Primarului Municipiului Oneşti;

Preşedinte de şedinţă,
Munteanu L. Vasile
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. Jur. Daniel Spânu
Nr.63
din 09 septembrie 2011
RLT/BR
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