
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

 

Nr. 6889 din 12.08.2019 

A N U N Ţ 
 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată (r1), se aduce la cunoştinţă publică următorul 

proiect de act normativ:  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubritate a persoanelor 

juridice care au sedii principale, sedii secundare, sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte 

asemenea sedii pe raza comunei Oțeleni și care nu produc gunoi menajer, pentru anul 2019 

 

 

Proiectul de dispoziție, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:  

- pe site-ul Primăriei comunei Oţeleni la adresa: www.primariaoteleni.ro secţiunea Transparenţă 

decizională  

- la sediul Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi 

(panoul de afişaj);  

Proiectul de dispoziție se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretariatul 

comunei Oţeleni.  

În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Lege nr. 52/2003, începând cu data 

afişării şi până la data de 12.09.2019 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare 

de recomandare privind proiectul de dispoziție supus dezbaterii publice.  

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de dispoziție, se vor transmite:  

- prin fax la numărul 0232/718.246  

- prin email la adresa: primariaoteleni@gmail.com  

- prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat 

Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi, Cod poștal: 707355 

- depuse la secretariatul comunei Oţeleni, judeţul Iaşi,  

- persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la proiectul de dispoziție supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din 

proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale 

expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a 

definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Oțeleni;  

- persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi  transmise 

în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Benchea Robert, secretar de 

comună.  

Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza în condiţiile prevăzute de 

Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1),  



dacă acest lucru se solicită în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă 

autoritate publică.  

Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi 

observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: „Recomandare la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubritate a persoanelor juridice care au sedii 

principale, sedii secundare, sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii pe 

raza comunei Oțeleni și care nu produc gunoi menajer, pentru anul 2019”  

 

Afișat astăzi, 12.08.2019 
 

p. Secretarul comunei, 

Dieac Carmena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6839 din 12.08.2019 

privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubritate a persoanelor juridice care au 

sedii principale, sedii secundare, sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii 

pe raza comunei Oțeleni și care nu produc gunoi menajer, pentru anul 2019 

 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă _______, în data de _________ la 

care participă un număr de___consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul/doamna _______________este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, 

privind privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubritate a persoanelor juridice care au 

sedii principale, sedii secundare, sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii pe 

raza comunei Oțeleni și care nu produc gunoi menajer, pentru anul 2019; 

 Având în vedere prevederile art. 56, art 120 alin.(1), art.121 alin. (1) și (2) și art 139 alin. 

(2) din Constituția României, republicată; 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicata, cu modificările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu  

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015  privind Codul fiscal, cu  modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu  

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, 

republicată, cu  modificările și completările ulterioare; 

Văzând raportul nr. _____ din ________ întocmit de către  compartimentul de resort  din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al comunei 

Oțeleni înregistrat la nr.___din_____________  

Având în vedere că au fost respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională, prin publicarea în termenul legal a anunțului cu nr._____ din _______ 

la sediul și pe site-ul instituției;  

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și 

..........”abțineri”, adoptă următoarea, 



HOTĂRÂRE: 

 

ART. 1 – Se aprobă scutirea de la plata taxei de salubritate a persoanelor juridice care au 

sedii principale, sedii secundare, sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii pe 

raza comunei Oțeleni, care nu desfășoară activitate economică, respectiv comerț cu amănuntul și 

nu produc gunoi menajer, pentru anul 2019. 

ART. 2 – Se aprobă modelul de declarație pe proprie răsundere conform anexei care face 

parte integrantădin prezenta hotărâre. 

ART. 3 Primarul comunei Oțeleni prin Compartimentul financiar-contabil va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederileor prezentei hotărâri. 

ART. 4  Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediu și pe site-ul 

unității, se comunică Primarului comunei Oțeleni, Compartimentului financiar-contabil, și 

Instituției Prefectului Județului Iași. 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

Oțeleni,_____, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la HCL nr.____/__________ 
 

Model de declarație pe proprie răspundere  

 

 

Aprobat, 

Primar,  

 

 

DECLARATIE 

pe propria răspundere 

 

Subscrisa_______________________________________cu sediul social în  localitatea 

_______________________str.____________________________nr. ________, CUI ________ 

având nr. de înregistrare J/_____/______/_______, prin reprezentant legal ________________ 

_________________având funcția de ________________________, cu domiciliul în localitatea 

_________________str._______________________nr._______, posesor al ______seria______ 

numărul____________, CNP ________________________, înregistrată pe raza comunei 

Oţeleni, judeţul Iaşi, cunoscand dispozitiile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în 

declaraţii, declar pe propria raspundere că nu deşfăşor activitate economică, respectiv comerţ cu 

amănuntul, şi totodată că nu produc gunoi menajer, pentru anul 2019 pe raza comunei Oţeleni.  

 

Data____________ 

Administrator,  

 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 6888 din 12.08.2019 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubritate a 

persoanelor juridice care au sedii principale, sedii secundare, sucursale, agentii, puncte de 

lucru sau alte asemenea sedii pe raza comunei Oțeleni și care nu produc gunoi menajer, 

pentru anul 2019 

 

  

În anul 2018 taxa de salubrtate pentru persoane juridice a fost aprobată la 250 lei pentru 

fiecare punct de lucru/an. În anul 2019 aplicând Regulamentul A.D.I.S. s-a ajuns la valori de zeci 

de ori mai mari față de valoarea aprobată la nivelul anului 2018, fapt ce a creat nemulțumiri în 

rândul agenților economici de pe raza comunei Oțeleni. Prin HCL 60/21.06.2019 s-a încercat 

îndreptarea acestei discordanțe și s-a aprobat un tarif unic de 731,8 lei/an pentru fiecare punct de 

lucru/persoană juridică. Nemulțumiri au fost și de această dată pentru că în categoria persoanelor 

juridice sunt incluse unități sau forme de organizare economică care nu produc gunoi menajer, 

iar  valoarea de 731,8 lei/an ar fi împovărătoare. 

Singura soluție ar fi scutirea de la plata taxei de salubritate a persoanelor juridice care au 

sedii principale, sedii secundare, sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii pe 

raza comunei Oțeleni care nu desfășoară activitate economică respectiv comerț cu amănuntul și 

nu produc gunoi menajer, pentru anul 2019pe baza unei declarații pe proprie răspundere. 

Având în vedere cele mai sus expuse supun spre aprobare proiectul în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 
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U.A.T. COMUNA OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment financiar-contabil 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 7219 din 27.08.2019 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubritate a 

persoanelor juridice care au sedii principale, sedii secundare, sucursale, agentii, puncte de 

lucru sau alte asemenea sedii pe raza comunei Oțeleni și care nu produc gunoi menajer, 

pentru anul 2019 

 

Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, 

privind privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubritate a persoanelor juridice care au 

sedii principale, sedii secundare, sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii pe 

raza comunei Oțeleni și care nu produc gunoi menajer, pentru anul 2019, supunem atenției dvs. 

următoarele prevederi legale în vigoare.  

Legea nr. 227/2015 –Codul fiscal, 

 art. 484. - Taxe speciale  

   (1) Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si 

juridice, precum si pentru promovarea turistica a localitatii, consiliile locale, judetene si 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale.  

   (2) Domeniile in care consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, 

dupa caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul 

acestora se stabilesc in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.  

   (3) Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de 

serviciile oferite de institutia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de 

organizare si functionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, sa efectueze 

prestatii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de serviciu.  

   (4) Taxa speciala pentru promovarea turistica a localitatii la nivelul municipiului Bucuresti se 

face venit la bugetul local al municipiului Bucuresti. 

   Completat de art.I pct.31 din OUG 25/2018 

   Art. 485. - Scutiri  

   (1) Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite 

conform art. 484, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:  

   a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;  

   b) persoanele prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 

105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si 

completarile ulterioare;" 

c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii 

Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru 

activitati economice;  

mailto:primariaoteleni@gmail.com
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   d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, 

dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter 

umanitar, social si cultural;  

   e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati 

specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de 

recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane 

varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;  

  "f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si 

reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in 

gradul I de invaliditate." 

 (2) Taxele speciale instituite conform art. 484 se reduc cu 50% pentru persoanele fizice care 

domiciliaza in localitatile precizate in:  

   a) Hotararea Guvernului nr. 323/1996, cu modificarile ulterioare;  

   b) Hotararea Guvernului nr. 395/1996, cu modificarile ulterioare.  

Vezi: Comparatia cu art.282 din Legea 571/2003 

CAPITOLUL IX 

  Alte taxe locale 

    Art. 486. - Alte taxe locale  

   (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa 

caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, 

caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si altele asemenea.  

   (2) Consiliile locale pot institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor 

destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde 

acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator.  

   (3) Taxele prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza si se platesc in conformitate cu procedurile 

aprobate de autoritatile deliberative interesate.  

   (4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este in cuantum de 500 

lei si poate fi majorata prin hotarare a consiliului local, fara ca majorarea sa poata depasi 50% 

din aceasta valoare. Taxa se face venit la bugetul local.  

   (5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 

planuri, detinute de consiliile locale, consiliul local stabileste o taxa de pana la 32 lei, inclusiv.  

   (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), consiliile locale, Consiliul General al Municipiului 

Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, pot institui taxa 

pentru reabilitare termica a blocurilor de locuinte si locuintelor unifamiliale, pentru care s-au 

alocat sume aferente cotei de contributie a proprietarilor, in conditiile Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare.  

    Art. 487. - Scutiri  

    Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform 

art. 486 urmatoarelor persoane fizice sau juridice:  

   a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;  

   b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

   c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si 

Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite 

pentru activitati economice;  
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   d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, 

dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter 

umanitar, social si cultural;  

   e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati 

specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de 

recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane 

varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.  

   Termenul de depunere a documentelor 

   Art. 487
1
. - Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei 

pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 456, 464 si 469 se aplica, 

incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative 

emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la 

compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie, 

inclusiv. 

 

Compartiment financiar-contabil, 

Consilier, 

Mazdrag Simona-Maria 

 

 


