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HOTĂRÂREA Nr.78 

Din 20.12.2017  

    

privind stabilirea impozitelor si taxelor  locale pentru anul 2018 

 

Având în vedere raportul de specialitate  întocmit de Compartimentul  Impozite şi Taxe 

prin care se propune aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Legii nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscal,   

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. b coroborat cu alin.(4) lit. c, art. 45, alin.(2), lit. c,  art.61 

alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 

locală. 

 Consiliul Local al comunei Măgeşti,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1  Se aprobă  stabilirea  următoarelor impozite şi taxe locale  pentru anul 2018 , 

conform tabloului cu valorile impozabile,impozitele , taxele locale si amenzile stabiliteîn sume 

fixe sau cote procentuale ,anexa la prezenta , Pentru Persoane fizice:impozitul pe cladiri si 

teren(cota minima) este in functie de rangul si zona localitatii: 

              Localitate                                   Zona                                   Rangul 

              MAGESTI                                     A                                          IV 

              MAGESTI(strazi laterale)            B                                          IV 

              BUTAN                                        B                                          V 

              BUTAN(strazi laterale)                B                                          V 

              JOSANI                                        B                                          V 

              JOSANI(strazi laterale)                C                                          V 

             CACUCIU NOU                           C                                          V 

             ORTITEAG                                   C                                          V 

             DOBRICIONESTI                        C                                          V 

             DOBRICIONESTI(str.lat.)            D                                         V 

             GALASENI                                   D                                         V 

 

 

 

      Art.2  Pentru plata anticipată a impozitului  bonificaţia este de 10%, plătibil până la data de 

31 martie 2018. 

 

     Art. 3. Scutirea de impozit se acordă  pentru impozit cladire,impozit teren(curte) si taxa 

pentru mijloace de transport(pentru un singur mijloc de transport) se acorda pentru: 



 

 -Veterani/vaduve necasatorite ale veteranilor de razboi 

-Deportati si refugiati(Decretul lege 118/1990,Legea 189/200) 

-Persoane cu handicap grav si accentuat 

-Persoane incadrate in gradul I de invaliditate 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu : 

- Instituţia Prefectului Judeţul Bihor 

- Primarul comunei Măgeşti  

- Birou impozite si taxe  

- Dosarul de şedinţă  

- Se aduce la cunostinţă publică prin afisare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         

        Petru  Pascui           

        

         Contrasemnează: 

             SECRETAR, 

             jr.Cătălin  Ţinc 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  
10 voturi Pentru  
0  Împotrivă  
0  Abtineri 

 

 

 

 
 

 

 


