
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA MĂGIREŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂREA 

nr. 9 din 27.01.2021 

Privind aprobarea  cererii formulate de S.C. Compania Regională de Apă Bacău  S.A. pentru 

terenurile considerate a fi în zonă de protecție sanitară și higrologică  în scopul scutirii de la 

impozitul pe teren pentru anul 2021 

 
Consiliul local al  comunei Măgirești întrunit in ședința ordinara in data de 27.01.2021 

 

Analizând: 

 cererea  formulată de S.C. Compania Regională de Apă Bacău  S.A. pentru 

terenurile considerate a fi în zonă de protecție sanitară și higrologică  în scopul 

scutirii de la impozitul pe clădiri pentru anul 2021  

 referatul de aprobare  a primarului comunei Măgirești înregistrat sub numărul 

275/13.01.2021 si raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub 

numărul 276/13.01.2021  

 Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

comunei Măgirești 

În baza  prevederilor: 

 art.257, lit i  din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  

 Legii 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala 

  art. 25 din HG 930-2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul 

și mărimea zonelor de protecție sanitară si hidrologică, 

     In temeiul prevederilor art. 129, 139, 196 alin 1, lit a din OUG 57/2019, privind 

Codul Administrativ 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

      Art. 1 Se aprobă   cererea   formulată de S.C. Compania Regională de Apă Bacău  

S.A. pentru terenurile considerate a fi în zonă de protecție sanitară și higrologică  în 

scopul scutirii de la impozitul pe teren pentru anul 2021. 

     Art. 2  Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Măgirești, SC CRAB 

Bacău, Instituției prefectului județul Bacău în vederea controlului legalității și va fi 

făcută publică prin orice mijloc de afișare. 

 
Președinte de ședință                                                                        contrasemnează 

   Consilier                                                                         secretar general comuna Măgirești  

………………………                                                                     Bucurel Iulia Mihaela 
 

 

Hotărârea a fost adoptată cu     voturi pentru, - .voturi împotrivă,  - abțineri de cei    consilieri locali 
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