
Comuna Magura  

Judetul Bacau 

Nr.inreg. 9567  din 19.08.2021 

PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind inregistrarea in scopuri de TVA 

pentru activitati economice a Serviciului Public de alimentare cu apa 

si de canalizare al comunei Magura,judetul Bacau 

Stimati consilieri ,   

     Deoarece  Primaria Magura  a preluat Serviciului Public de alimentare cu apa si de canalizare a comunei 
Magura, de la operatorul economic SC Goldl  Emilian SRL  conform Decizii civile nr.774/2019 a Curtii de Apel Bacau 
din 01.11.2019 in dosar nr 1927/110/2018 si a Hot…2817/02.06.2021.a Judecatoriei Bacau in dosar 
nr.4249/180/2020- pana la definitivarea  predarii catre CRAB  SRL , se  factureaza consumul de apa si canalizare de 
catre primarie. 

     Conform Codului fiscal , aceasta activitate este de tip economic , diferita de  activitatea  Admnistratie publica  
generala  reglementata de Codul admInistrativ     -OUG  nr.57/2019 , ceea ce impune  inregistrarea in scop de 
TVA. 

De aceea ,este necesar emiterea unei hotarari de consiliu local privind aprobarea inscrierii in scopuri de TVA  a 
Comunei Magura  , pentru activitati economice desfasurate . 

      Veniturile obtinute de institutiile publice din activitatile economice sunt veniturile obtinute din alte 
activitati, diferite de cea pentru care a fost constituita. 

      Institutiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activitatile pe care le desfasoara in calitate de 
autoritati publice. 

Daca actioneaza in calitate de persoane impozabile si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate 
economica ce implica operatiuni taxabile, institutiile publice  trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. 

Insiltitutiile publice sunt persoane impozabile pentru urmatoarele activitati, conform art.269 din Codul Fiscal: 
    
   a) telecomunicatii; 
   b) furnizarea de apa, gaze, energie electrica, energie termica, agent frigorific si altele de aceeasi natura; 
   c) transport de bunuri si de persoane; 
   d) servicii prestate in porturi si aeroporturi; 
   e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vanzare; 
   f) activitatea targurilor si expozitiilor comerciale; 

     Fata de cele prezentate  , supun dezbaterii si aprobarii  Consiliului Local al Comunei  Magura , Proiectul de 
hotarare  privind,  inregistrarea in scopuri de TVA a Serviciului Public de alimentare cu apa si de canalizare a  
comunei Magura,judetul Bacau .                                                                          

Primar, 

Costras Iordache 

 

 

 



Comuna Magura , Judetul Bacau                                                                                                                                                     
Compartimentul Financiar-contabil-buget- incasari venituri  

Nr.inreg.  9568  din 19.08.2021 

 

Raport de specialitate 

Referinta :   Proiectul de hotarare privind inregistrarea in scopuri de TVA 

pentru activitati economice a Serviciului Public de alimentare cu apa 

si de canalizare a comunei Magura,judetul Bacau 

   

       Proiectul de hotarare initiat de domnul primar Costras Iordache privind   inregistrarea in scopuri de TVA 

pentru activitati economice a Serviciului Public de alimentare cu apa si de canalizare a comunei Magura,         

  judetul Bacau .    

Conform Codului fiscal , aceasta activitate este de tip economic , diferita de  activitatea  Admnistratie publica  
generala  reglementata de Codul admInistrativ     -OUG  nr.57/2019 , ceea ce impune  inregistrarea in scop de 
TVA. 

De aceea ,este necesar emiterea unei hotarari de consiliu local privind aprobarea inscrierii in scopuri de TVA  a 
Comunei Magura  , pentru activitati economice desfasurate . 

      Veniturile obtinute de institutiile publice din activitatile economice sunt veniturile obtinute din alte 
activitati, diferite de cea pentru care a fost constituita. 

      Institutiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activitatile pe care le desfasoara in calitate de 
autoritati publice. 

Daca actioneaza in calitate de persoane impozabile si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate 
economica ce implica operatiuni taxabile, institutiile publice  trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. 

Insiltitutiile publice sunt persoane impozabile pentru urmatoarele activitati, conform art.269 din Codul Fiscal: 
    
   a) telecomunicatii; 
   b) furnizarea de apa, gaze, energie electrica, energie termica, agent frigorific si altele de aceeasi natura; 
   c) transport de bunuri si de persoane; 
   d) servicii prestate in porturi si aeroporturi; 
   e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vanzare; 
   f) activitatea targurilor si expozitiilor comerciale; 

      
 

Consilier superior 

POPA MARICICA 

                                                       

 


