
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.130/13.12.2012 privind stabilirea 
nivelului impozitelor şi taxelor locale şi a unor taxe speciale  

pentru anul 2013 în Municipiul Oneşti  
 

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 16 ianuarie 
2013; 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Oneşti – 
Victor Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate 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 HCL nr.366/2009 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a 
procedurii de instituire a taxelor speciale şi a domeniilor în care se pot institui, 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 şi Ordonanţa de 
Guvern nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi 
taxelor locale; 

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 – Se aprobă modificarea Anexei nr.1 a HCL nr. 130/13.12.2012 privind stabilirea 
nivelului impozitelor şi taxelor locale şi a unor taxe speciale pentru anul 2013 în Municipiul 
Oneşti, având în vedere prevederile 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, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
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Art.2 – Se aprobă completarea Anexei nr.4 a HCL nr. 130/13.12.2012 privind stabilirea 
nivelului impozitelor şi taxelor locale şi a unor taxe speciale pentru anul 2013 în Municipiul 
Oneşti, după cum urmează: 

 
a) Titlul Anexei va fi următorul: „Lista cuprinzând taxele pentru folosirea Bazei sportive, 

Ştrandului Municipal, Cinema Capitol şi a unor evenimente” 
 
b) Se introduce Pct.7 cu următorul cuprins: 
„7. Bilet spectacol organizat de autorităţile locale: 

· categoria I – 70 lei; 
· categoria II – 60 lei; 
· categoria III – 50 lei; 
· categoria IV – 40 lei; 
· categoria V – 30 lei. 
Preţul biletelor conţine inclusiv TVA 

Categoria spectacolului va fi stabilită de autoritatea executivă în funcţie de programul 
prezentat” 

 
Art.3 – Celelalte dispoziţii ale Hotărârii Consiliului Local nr.130/13.12.2012 privind 

stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale şi a unor taxe speciale pentru anul 2013 în 
Municipiul Oneşti rămân neschimbate. 

 
Art.4 – Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău; 
- Primarul Municipiului Oneşti. 

 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Zarzu Ciprian 

  
     

      Contrasemnează,  
           Secretarul Municipiului,  
          Cons. Jur. Daniel Spânu 

 
 
 
 
 
Nr.4  
din 16 ianuarie 2013 
SD/BR 


