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HOTĂRÂRE 
Privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 in comuna MAGURA, 

JUDETUL BACAU 
 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   
20.12.2021. 

Văzând: 
a) Referatul de aprobare nr. 13656/ 02.12.2021 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului 

Comunei Măgura, judetul Bacău;  
b) raportul de specialitate al Biroului financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, 

încasări buget și gestiune, înregistrat sub nr. 13657/ 02.12.2021; 
c) Indicele de inflație stabilit de Institutul Național de Statistică pentru anul 2020; 
d) Adresa ADIB nr. 3310/ 10.12.2020 înregistrată la UAT Comuna Măgura cu nr. 11513/ 

10.12.2020 – privind planul tarifar. 
e) Viza de control financiar preventiv pentru venituri. 

 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. c) din OUG  nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ. 
b) Art. 491 și titlului IX cu privire la impozitele si taxele locale din Legea nr 227/2015 

privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 
c) art. I, pct. 94 și 95  din O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal; 
d) O.G. nr. 8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal 
e) pct. 11 din Legea nr. 193/ 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  
Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Comunei Măgura. 
In temeiul prevederilor art.133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin. (1) și alin. (8), 

art.139 alin. (3) lit. c), art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin.(1) lit. a)  din 
OUG  nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se stabilesc pentru anul fiscal 2022 impozitele si taxele locale, amenzile prevazute 

de Legea nr. 227/2015, taxele extrajudiciare de timbru prevazute de Legea nr. 117/1999, 
conform Anexei nr.1, la prezenta hotarire. 

Art.2. Se stabileste acordarea unei bonificatii de până la 10%, pentru plata cu anticipatie  
a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport datorate 
pentru intregul an, până la data de 31.03.2022. 

Art.3. Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladire folosita ca domiciliu si a 
terenului aferent cladirii folosite ca domiciliu, pentru persoanele care fac parte din Serviciul 
Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Magura, judetul Bacau. 

 
 



 
      Art.4. Pentru anul fiscal 2022 se stabileste: 
a) Incadrarea terenurilor pe zone si categorii de folosinta in intravilan, functie de pozitia 

terenurilor fata de centrul comunei astfel: 
 satul Magura (sat de resedinta de comuna): localitate de rangul IV; 
 satele Crihan, Sohodol si Dealu Mare (sat component al comunei): localitate de rang V. 

 
b) Zonele de incadrare a terenurilor din intravilan sunt : 

                                     Zona A:  sat MAGURA 
                                     Zona B:  sat SOHODOL, sat CRIHAN, sat DEALU MARE 
 

c) Zona incadrare a terenurilor din extravilan este:  
                                         Zona A: COMUNA MĂGURA. 
 

  Art.5. Hotarirea va intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2022. 
  Art.6. La data intrarii in vigoare a prezentei hotariri orice alte dispozitii contrare prezentei își 

încetează aplicabilitatea. 
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei 

Măgura, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Măgura, judeţul Bacău, Instituţiei 
Prefectului - județului Bacău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul oficial 
local și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
Nr. 82 
Din  20.12.2021 
Nr. de consilieri prezenţi __15___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  20.12.2021, cu un numar de voturi „ pentru”__15__, voturi „abţineri” _-_, voturi  „împotrivă” _-_, din totalul de _15__ 
consilieri prezenţi.      
 

Preşedinte de şedinţă, 
….………………………… 

 
CONSTANTIN  CHITIC   

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
  ………………….………………………… 

ELENA IRINA APETROAEI 


