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 H O T Ă R Â R E A   nr.  80/ 2022 

privind acordarea de scutiri la plata obligaţiilor fiscale 

 contribuabililor membrii cooperatori din orasul Geoagiu 

  

           Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 80/10.06.2022, referatul de aprobare al primarului oraşului 

Geoagiu nr.  80/10.06.2022  prin care se propune acordarea de scutiri la plata obligaţiilor fiscale 

contribuabililor membrii cooperatori din orasul Geoagiu, conform prevederilor Legii cooperației agricole nr. 

566/2004, raportul de specialitate al Biroului Impozite și Taxe Locale nr. 84/08.06.2022, precum și avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Geoagiu înregistrate sub nr. 231/27.06.2022, nr. 

242/27.06.2022 și nr. 253/27.06.2022; 

 Reținând adresa Direcției pentru Agricultură a județului Hunedoara nr. 2713/31.05.2022 privind 

producțiile medii pe hectar pentru anul agricol 2021, precum și cererile depuse de membrii cooperatori, 

însoțite de documentele justificative prevăzute în Ordinul nr. 190/2021, din care rezultă că au valorificat mai 

mult de 50% din producția obținută in anul 2021 către Cooperativa Agricolă Fermele Câmpul Pâinii, ai cărei 

membrii fondatori sunt: SC Ema Gab SRL – nr. 2038/28.03.2022, SC Publitrans Internațional SRL nr. 

2039/28.03.2022, SC Agroprest Șibot SRL – nr. 2101/30.03.2022, SC Agroprest Sand Partener SRL – nr. 

2102/30.03.2022; 

În conformitate cu prevederile  art. 9 lit. ”a” și ”b” și art. 76 alin. (1) lit. ”e”  din Legea nr. 566/2004, a 

cooperației agricole, cu modificarile   si completarile ulterioare, precum și cele ale art. 2, art. 4, art. 5 și art. 6 

din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului finanţelor şi ministrului dezvoltării, 

lucrărilor publice şi administraţiei nr. 190 /2021 pentru stabilirea criteriilor şi modalităţilor potrivit cărora 

membrii cooperatori şi cooperativele agricole beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. b), e) şi 

e1) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare ; 

 În baza prevederilor art. 129 alin (2) lit “b”, alin. (4) lit. “c”, art. 139 alin. (3) lit. “c”  si ale art. 196 

alin. (1) lit. “a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1. (1)  Se  aproba  scutirea de la plata impozitului aferent anului 2022 pe clădiri și terenuri utilizate 

în activitatea agricolă de către membrii cooperatori care au valorificat în anul  2021 cel puţin 50% din 

producţia obţinută prin/către cooperativele agricole, astfel: 

SC Ema Gab SRL – 8.541 lei 

SC Publitrans Internațional SRL – 4.225 lei 

Agroprest Șibot SRL – 416 lei 

Agroprest Sand Partener SRL – 112 lei 

Art. 2. Sumele achitate cu titlu de impozit aferent anului 2022 pe clădiri și terenuri utilizate în 

activitatea agricolă, de către contribuabilii menționați la art. 1 se reportează pentru impozitul aferent anului 

2023. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.  4.  Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutiei Prefectului jud.Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu, Biroului Impozite si Taxe Locale, Se aduce la cunoștință publică 

prin afișare la sediul Primăriei orașului Geoagiu și pe site-ul instituției www.geoagiu.ro.  

Geoagiu,  29.06.2022 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                       Coca Nicolaie                                                                         Secretar General, 

                                                                                                                      Jr. Cimpoeșu Maria 

 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu 14  voturi  „pentru” ,0  „împotrivă” şi  1 „abţinere”. 

Consilieri în funcție: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 


