
 
Nr. 33/ 18.04.2022 

PROIECT DE 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   .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   250lei/ oră. 
Art.2. Se stabilește taxa specială de utilizare utilizare a tractorului cu remorcă pentru transport, la 

valoarea de   150lei/ 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. 
Din      .      .2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .     .2022, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... 

consilieri prezenţi.      
 

 

R O M Â N I A 
 JUDEŢUL BACAU 
COMUNA MĂGURA 

PRIMARUL 
E – mail: contact@primaria-magura.ro  

Pag. WEB: http://www.primaria-magura.ro 
Tel./fax –0234-212406 Fax: 0234-212623 

 

 

Iniţiator, 

   …………………………….………………………… 
 

PRIMAR – IORDACHE COSTRĂȘ  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL   
C O M U N E I  M Ă G U R A  

……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA SILAV 



 

Comuna Magura  
Judetul Bacau 
PRIMAR 
Nr.inreg. ………..  din ………………………. 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

Referinta :   privind –  stabilirea tarifului orar pentru inchirierea tocatorului de crengi 
și tractor cu remorcă pentru transport 

 
Stimati consilieri , 
 

TARIFUL ORAR este compus din :  

1 .  Salariu de baza a unui muncitor  calificat (buldoexcavatorist)                                                             
2.   Salariu de baza a unui muncitor necalificat 
3. Amortizarea tocatorului de crengi cu o valoare de achizitie de  75.398,39 lei 
4. Amortizarea tractorului cu o valoare de achizitie de                  241.215,98 lei 
5. Amortizarea remorcă cu o valoare de achizitie de                         71.275,05 lei 
6. Asigurarea RCA 
7. Consum combustibil - tractor  
8. Consumabile tocator(ciocane)  
9. Revizie tractor la 100h,300h,600h,1200 h 

 

 
         Fata de cele prezentate,  supun dezbaterii si aprobarii  Consiliului Local al Comunei 
Magura ,  proiectul de hotarare  privind tariful orar pentru inchirierea tocatorului de 
crengi. 

                                                            
Primar, 

Costras Iordache 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Comuna Magura , Judetul Bacau                                                                                                                
Compartimentul Financiar-contabil-buget- incasari venituri  
Nr.inreg.  ..........  din .............................. 
 
 
 

Raport de specialitate 
Referinta :   privind –  stabilirea tarifului orar pentru inchirierea tocatorului de crengi 

și tractor cu remorcă pentru transport 
 
 
 

TARIFUL ORAR este compus din :  
 

1 .  Salariu de baza a unui muncitor  calificat (buldoexcavatorist)                                                             
2.   Salariu de baza a unui muncitor necalificat 
10. Amortizarea tocatorului de crengi cu o valoare de achizitie de  75.398,39 lei 
11. Amortizarea tractorului cu o valoare de achizitie de                  241.215,98 lei 
12. Amortizarea remorcă cu o valoare de achizitie de                         71.275,05 lei 
13. Asigurarea RCA 
14. Consum combustibil - tractor  
15. Consumabile tocator(ciocane)  
16. Revizie tractor la 100h,300h,600h,1200 h 

 

 
 

Consilier superior 
POPA MARICICA 

 
 
 
 
 

 


