Anexa nr. 2
Procedura de acordare a facilitatilor fiscale
Art. 1 – (1) Contribuabilii persoane fizice beneficiaza de scutire de la plata
impozitului pe cladiri si pe terenul aferent (curti-constructii) in urmatoarele situatii :
a)veniturile lunare nete constau in exclusivitate din indemnizatie de ajutor social ;
b)persoanele cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I
de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat
si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate.
(2)Contribuabililor prevazuti la alin. (1) nu li se acorda scutire de la
plata impozitului pe terenurile incadrate la alta categorie de folosinta decat cea de curticonstructii, chiar daca acestea sunt situate la adresa de domiciliu.
Art. 2 – Impozitul pe cladiri,impozitul pe teren , taxa asupra mijloacelor de
transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se aplica pentru:
a) veteranii de razboi;
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului – lege nr. 118 / 1990;
c )vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
Art. 3 Se acorda scutirea sau impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru
clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau
arheologice, muzee ori case memoriale;
Art. 4 – (1) Contribuabilii persoane fizice beneficiaza de scutire de la plata
impozitului datorat pentru locuinta de domiciliu pentru anul 2021, in cazul in care acestia
realizeaza lucrari de montare si punere in functiune de panouri solare pentru incalzirea apei
menajere si /sau incalzirea locuintei, precum si de panouri fotovoltaice pentru
producerea/stocarea energiei electrice.
(2) Dupa terminarea lucrarilor care vor fi executate in anul 2021,
solicitantii vor depune :
a)copii ale facturilor si chitantelor fiscale;
b)copii ale actelor de identitate ale proprietarilor, cu adresa de domiciliu;
c)fotografii realizate inainte si dupa finalizarea lucrarilor.
Art. 5 – Reducerea,respectiv scutirea de impozit se aplica cu data de 1 ianuarie a
anului urmator celui in care persoana depune documentele justificative.
Art.6 – Pentru a beneficia de scutire de la plata impozitelor
mentionate,solicitantul nu trebuie sa figureze in evidentele fiscale cu debite restante.
Art.7 – Persoanele fizice beneficiare a scutirilor ce fac obiectul prezentei anexe
vor fi obligate ca in situatia in care intervin modificari cu privire la veniturile acestora, sa
instiinteze organul fiscal in termen de cel mult 30 de zile de la data modificarii respective.
Art. 8 Contribuabilii persoane fizice beneficiaza de scutire de la plata taxei de
salubritate in urmatoarele situatii :
a) veteranii de razboi;
b) vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de
invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si
ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate.
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d) persoanele a caror venituri lunare nete constau in exclusivitate din indemnizatie de
ajutor social ;
c) familiilor cu peste 4 copii minori vor achita taxa de salubritate doar pentru 4 copii.
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ANEXA 3

TAXE PENTRU ÎNCHIRIEREA TERENURILOR IN ANUL 2021

 Pentru închirierea terenurilor în alte scopuri decât pentru agricultură sau
silvicultură
a) pentru suprafeţele de teren pe care se pot amplasa construcţii de orice fel,
indiferent dacă sunt în intravilanul sau extravilanul localităţii, 3 lei mp/luna
b) pentru terenurile accidentale, situate în extravilanul localităţii unde nu se pot
amplasa nici un fel de construcţii, 2,5 lei/mp/luna
 pentru închirierea temporară a terenurilor din domeniul public sau privat al
statului în scopul amplasării de tonete, chioşcuri pentru desfacerea produselor
de orice fel, 2 lei/mp/lunar
 pentru închirierea temporară a terenurilor în vederea desfăşurării activităţii de
exploatare forestieră 3 lei/mp/lunar
 pentru retea subterana comunicatii digitale 0,3 lei/ml/lunar
 drept de folosinta/drept de acces 3lei/mp/lunar
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ANEXA 4

TAXE DE INCHIRIERE PENTRU MASINI SI UTILAJE PENTRU ANUL 2021

Nr crt
1.
2.
3.
4.
5.
6

Tipul masinii/utilajului
Camion
Drujba
Generator electric
Aparat de sudura
Pompa de extractie apa
Buldoexcavator

Taxa de inchiriere pentru anul 2019
70 lei/ora
20 lei/ora + garantie 10% din valoarea de cumparare
40 lei/ora + garantie 10% din valoarea de cumparare
50 lei/ora + garantie 10% din valoarea de cumparare
20 lei/ora + garantie 10% din valoarea de cumparare
100 lei/ora
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ANEXA 5
TAXE SPECIALE

Nr crt
1
2
3
4
5
6

DENUMIREA SERVICIULUI
Cheltuieli executare silita
Taxa cerere marcatura
Taxa legalizare
Taxa placuta inmatriculare/placuta
Taxa psi
Vanzari marfuri in tranzit
-cu masina
- cu geanta
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SUMA
8
10
6lei/pagina
22
3
50
10

JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL

ANEXA 6

ANEXA
privind taxa specială de salubrizare datorată de persoanele fizice si juridice

Persoane fizice
Persoane juridice

TAXE DE SALUBRIZARE
7,74 lei/pers/luna
16,09 lei/pers/angajat
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ANEXA 7

TAXE PENTRU ÎNCHIRIEREA SPATIILOR PROPRIETATE
PUBLICA/PRIVATA A COMUNEI IN ANUL 2021
a) in cazul spatiilor racordate
la utilitati si cu imbunatatiri
b) in cazul spatiilor fara
utilitati si fara imbunatatiri
c)taxa pentru inchireierea
caminelor culturale

17 lei/mp/zi
6lei/mp/zi
500 lei /24 ore
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Anexa 8
TARIFELE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR SPECIALE DE
ACCES IN COMUNA MAGIRESTI
PENTRU TRASEELE RUTIERE IN ZONELE CU RESTRICTII DE
CICULATIE PENTRU AUTOVEHICULELE CU MMA PESTE 15 TONE

TARIF ELIBERARE AUTORIZATIE ACCES LA FIECARE
TRECERE A UNUI AUTOVEHICUL CU MMA PESTE 15
TONE
TARIF STATIONARE PENTRU FIECARE AUTOVEHICUL
CU MMA PESTE 15 TONE PANA LA 2 ORE
TARIF STATIONARE PENTRU FIECARE AUTOVEHICUL
CU MMA PESTE 15 TONE MAI MULT DE 2 ORE

800,00 lei

200,00 lei
400,00 lei

Observatii:
1. Autorizatia se elibereaza doar pentru accesul in comuna Magiresti pentru
drumurile de restrictii de acces
2. Stationarea si gararea pe spatiul public a autovehiculelor cu MMA
peste 15 tone este interzisa
3. MMA= Masa Maxima Autorizata, conform certificatului de inmatriculare

Pentru autovehiculele de interventii ( pompieri, jandarmerie, ambulanta,
ISU), ale serviciilor publice ( salubrizare, transport public de persoane) si ale
riveranilor, la solicitarea detinatorilor, se vor elibera GRATUIT autorizatii de
acces pentru fiecare autovehicul utilizat.
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