
ROMÂNIA                                   A N E X A 
JUDEŢUL BACĂU           la Hotărârea nr. 88 
MUNICIPIUL ONESTI                                       din 30 noiembrie2011 
CONSILIUL  LOCAL 

 
    Impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2012 
 
Art.1- Anexa  nr.1, pct1, lit.b din H.C.L nr.85/2009, se modifica si va avea 

urmatorul cuprins: 
 
(1) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se 

stabileşte de Consiliul local astfel:  
    a) 15%  pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 
de referinţă;  
    b) 35%  pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal 
de referinţă.  
  Cota impozitului pe clădiri stabilita de Consiliul local, se aplică la valoarea de 
inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii 
în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit 
legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la  articolul 253, alin. 
(2) din Codul fiscal. 
  (2) Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în 
cursul unui an calendaristic este de  5%  din valoarea de inventar a clădirii.  Sunt 
exceptate de la prevederile alin. (2) structurile care au autorizaţie de construire în perioada 
de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii 
autorizaţiei de construire. 
     

Art.2- Anexa  nr.1, pct. 7 din H.C.L nr.85/2009, se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 

Pentru şederea într-o unitate de cazare, Consiliul local instituie o taxă hotelieră în 
cotă de 1% din valoarea totală a cazării/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a 
turistului, care se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează 
cazarea, odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate. 

 
Art.3- Anexa  nr.4 din H.C.L nr.85/2009, cuprinzând taxele pentru folosirea bazei 

sportive se completează cu pct.6 si va avea urmatorul cuprins: 
6. În cazul asocierii municipiului Oneşti cu structuri sportive pentru realizarea în 

comun a unor activităţi sportive de interes comunitar, taxele vor fi următoarele 
a) – cazare Hotel bază sportivă 31 lei (exclusiv TVA)/cameră; 
b) – utilizare teren fotbal cu gazon 150 lei/zi. 
 
Art.4- Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul 

an de către contribuabilii perasoane juridice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului 
2012, se acordă o bonificaţie de 10%. 

Preşedinte de şedinţă, 
Olteanu Petre Cezar 

 
Contrasemnează, 

                                                                                                     Secretarul Municipiului, 
                                                                                                      Cons.jur. Daniel Spânu 
 


