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HOTĂRÂRE 

Privind stabilire taxă specială de utilizare tocător crengi și tractor cu remorcă, proprietatea privată a UAT 
Comuna MAGURA, JUDETUL BACAU 

 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   28.04.2022. 
Văzând: 

a) Referatul de aprobare nr. 4184/ 18.04.2022 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. 4185/ 18.04.2022; 

c) Factura nr. IRUM TAG 42115/ 12.04.2022 emisa de S.C. IRUM S.A. 
d) 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. 484 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 
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 stabilește taxa specială de utilizare tocător crengi care se utilizează împreună cu 

tractorul IRUM TAGRO 102, la valoarea de   150lei/ oră. 
Art.2. Se stabilește taxa specială de utilizare utilizare a tractorului cu remorcă pentru 

transport, la valoarea de   100lei/ oră.  
Art. 3. Folosirea utilajelor prevăzute la art. 1 și 2 se va face la cererea persoanelor fizice sau 

juridice, care vor achita la casierie taxa specială, conform timpului de utilizare solicitat. 
Art. 4. Tocarea crengilor se va face la proprietatea solicitantului, acesta având obligația de a le 

depozita stivuite într-un loc accesibil utilajului.  
Art.5. 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.  32 
Din 28.04.2022 
Nr. de consilieri prezenţi _14__ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  28.04.2022, cu un numar de voturi „ pentru”__14___, voturi „abţineri” _-_, voturi  „împotrivă” _-_, din totalul de 

_14__ consilieri prezenţi, din care __14__ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care au participat la dezbateri și au votat.                                                           

Preşedinte de şedinţă, 
….………………………… 

 
HAMAD AL – ESSA TALAL 

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

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

ELENA  IRINA  SILAV 



 
 


