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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 reglementarea zonei de impozitare  

pentru platforma industrială  
 
 

Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 septembrie 2012; 
 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – Laurenţiu 
Victor Neghină, Raportul de specialitate al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi al 
Serviciului Urbanism, Avizul Comisiei de specialitate a consiliului local, 

 
Având în vedere necesitatea încadrării platformei industriale într-o zonă de impozitare 

corectă, raportată la poziţionarea terenurilor din zonă, reţelele edilitare, accesibilitatea, serviciile 
publice urbane de care beneficiază şi calitatea mediului;  

 
Având în vedere necesitatea asigurării unui just echilibru între obligaţiile de plată la 

bugetul local şi nevoile de dezvoltare a platformei industriale, corelarea acestora cu efectele 
benefice ce se vor produce pentru comunitatea locală, înlăturarea efectelor încadrării fiscale a 
zonei industriale în zona A, respectiv asigurarea unei stabilităţi în ceea ce priveşte delimitarea 
zonei industriale la nivelul zonei D de fiscalitate, precum şi respectarea principiului bunei-
guvernări fiscale şi a principiului constituţional al justei aşezări a sarcinilor fiscale;  

 
Luând în considerare oportunitatea stingerii litigiilor aflate pe rolul instanţelor de 

judecată privind zona de impozitare pentru platforma industrială,  soluţiile instanţelor de 
judecată prin care au 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, respectiv suspendarea de drept a HCL 
nr.63/09.09.2011 privind reglementarea cu caracter temporar în zona A de impozitare unor 
societăţi comerciale şi H.C.L. nr.87/30.11.2011 privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală, 
a principiilor de evaluare a acestora si încadrarea în categoriile de impozitare in municipiul 
Oneşti, prin acţiunea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău de anulare a acestora;  

 
Luând în considerare dispoziţiile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, 

adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997 şi art.56, 
alin.(2) din Constituţia României. 
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În baza prevederilor art.247 lit.b) din Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
În temeiul art.36, alin. 1, alin.2, alin.(9), 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 revocă Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.63/09.09.2011 privind 
reglementarea cu caracter temporar în zona A de impozitare unor societăţi comerciale. 

 
Art.2 – Se revocă Anexa nr.3, Anexa nr.4, pct.2 şi Anexa nr.6 din H.C.L. 

nr.87/30.11.2011 privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscală, a principiilor de evaluare a 
acestora si încadrarea în categoriile de impozitare in municipiul Oneşti. 

 
Art.3 – Se aprobă calcularea obligaţiilor fiscale la bugetul local privind impozitul pe 

teren pentru societăţile comerciale Energy Bio Chemicals S.A., S.C. Rafo S.A. şi S.C. 
Chimcomplex S.A. la nivelul zonei de impozitare D, începând cu data suspendării executării 
HCL 35/31.05.2004 privind stabilirea zonelor pe categorii de folosinţă a terenurilor din 
intravilanul municipiului Oneşti şi până la data punerii în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
Art.4 – Se aprobă încadrarea definitivă a platformei industriale în zona de impozitare D, 

începând cu luna septembrie 2012. 
  
Art.5 – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, în condiţiile legii şi se va 

comunica:  
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău; 
- Primarului Municipiului Oneşti; 
- Direcţiei Economico-Financiare; 
- Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 
- Societăţilor comerciale prevăzute la art.3. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Ene Gheorghe  

  
 

         Contrasemnează,   
  Secretarul Municipiului, 
  Cons. Jur. Daniel Spânu 

Nr.82 
din 18 septembrie 2012  


