ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării şi completării
Hotărârii Consiliului Local nr. 130 din 13 decembrie 2012, Republicată
Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 20 mai
2013;

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Dl.Consilier Local – Cristea
Alexandru nr. 2702/16.05.2013, Raportul de specialitate al Direcţiei Economico-Financiare
nr.2703/16.05.2013 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, 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,
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,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Anexa nr.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 130/13.12.2012 pentru stabilirea
nivelului impozitelor şi taxelor locale şi a unor taxe speciale pentru anul 2013 în Municipiul
Oneşti, Republicată, se modifică după cum urmează:
a) Pct.7 se modifică în sensul eliminării sintagmei asociaţii nonguvernamentale, fundaţii din
cuprinsul său.
b) După pct.10 se introduce un nou punct, Pct.101 , care va avea următorul cuprins:
- Spaţii pentru activităţi ale organizaţiilor non-guvernamentale: asociaţii şi fundaţii – 0,1
lei/m.p./lună;
Art.2 – Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna iunie 2013.
Art.3 – Direcţia Economico-Financiară va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.4 – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău;
- Primarului Municipiului Oneşti;
- Direcţiei Economico-Financiare;
- Organizaţiilor nonguvernamentale interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Tofan Ion

Nr. 81
din 20 mai 2013

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 3
la HCL nr.130 din 13 decembrie 2013
modificată prin
HCL nr.81 din 20 mai 2013

Chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuit
SPECIFICAŢIA

VALOARE
(lei/mp)

1. Spaţii de vânzare, activităţi în sector produse
alimentare, alimentaţie publică, industriale, mixt

21 lei/mp/lună

2. Spaţii de producţie în sector produse
alimentare, alimentaţie publică, industriale, mixt

15 lei/mp/lună

3. Spaţii de depozitare, activităţi în sector
produse alimentare, alimentaţie publică,
industriale, mixt

13 lei/mp/lună

4. Spaţii pentru birouri şi societăţi comerciale

13 lei/mp/lună

5. Spaţii pentru desfăşurarea activităţii în sector
prestări servicii

13 lei/mp/lună

6. Spaţii pentru desfăşurarea activităţii asociaţii
de locatari şi proprietari

5 lei/mp/lună

7. Spaţii pentru activităţi ale instituţiilor publice,
fundaţii
8. Spaţii pentru servicii medicale (dispensare,
spitale, policlinici)

2 lei/mp/lună
3 lei/mp/lună

9. Spaţii pentru desfăşurarea activităţii în sector
prestări servicii şi comerţ în cartier (Slobozia,
Borzeşti şi Buhoci)
10. Sedii partide şi birouri parlamentare
10¹ Spaţii pentru activităţi ale organizaţiilor
non-guvernamentale: asociaţii şi fundaţii
11. Spaţii cazare
12. Spaţii închiriate la Biblioteca Municipală
pentru diferite activităţi culturale

1 leu/mp/lună
0,1 lei/mp/lună
0,1 lei/mp/lună
25 / lei / zi /pat (exclusiv T.V.A.)
350 lei / h (exclusiv T.V.A.)

Preşedinte de şedinţă,
Tofan Ion

Contrasemnează,
Secretarul municipiului,
Cons.jur. Daniel Spânu

