
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5680 din 07.09.2018 

privind modificarea HCL nr. 128 din 15.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor 

locale pentru anul fiscal 2018 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 10.09.2018 

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

Văzând că domnul _____________ este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către 

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

privind modificarea HCL nr. 128 din 15.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul fiscal 2018; 

Având în vedere prevederile art. 47 alin. (4), art. 58 alin.(1), art 59  din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere referatul înaintat de către Compartimentului financiar- contabil, - Biroul 

taxe și impozite, înregistrat la nr. 5659 din 7.09.2018; 

Văzând raportul de specialitate nr.5681 din 07.09.2018 întocmit de către secretarul 

comunei; 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c)  din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c)  şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

HOTĂRÂRE: 

ART. I - Se aprobă  modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 128 din 15.12.2017 privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018, după cum urmează: 

1) Capitolul II,”Impozitul pe teren” lit. A, se va modifica și va avea următorul cuprins: 

”A. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la 

categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 

înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în 

următorul tabel: ” 

2) Capitolul II,”Impozitul pe teren” lit. B, se va modifica și va avea următorul cuprins: 

”B. In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 

categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte 

prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare,cu suma corespunzatoare din tabelul 

urmator,exprimate in lei pe hectar.” 



 

 

 

ART.II Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 128 din 15.12.2017 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018 rămân neschimbate. 

ART. III Compartimentul financiar-contabil va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

ul primăriei, se comunică Primarului comunei Oțeleni, Compartimentului financiar-contabil, și 

Instituției Prefectului Județului Iași.

Inițiator, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI

Oțeleni, _______2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro 

Nr. 2679 din 07.09.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 128 din 15.12.2017 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018 

 

Având în vedere referatul înaintat de către Compartimentului financiar- contabil, 

Biroul taxe și impozite, înregistrat la nr. 5659 din 07.09.2018, prin care se învederează că 

HCL nr. 128 din 15.12.2017, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

fiscal 2018 cuprinde o eroare, respectiv s-a observat ca valorile de impozitare pentru curți 

construcții nu pot fi aplicate în programul informatic, întrucât prin Legea nr. 

196/29.09.2017, publicata in Monitorul Oficial nr. 778/02.10.2017, s-au adus modificari 

Legii nr. 227/2015, art. 465.-după cum urmează: 

1. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 

folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 

suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel.  

2. In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 

categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se 

stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare,cu suma 

corespunzatoare din tabel, exprimate in lei pe hectar.  

Având în vedere că este o situație urgentă, propun consiliului local adoptarea  în ședință 

extraordinară a hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 
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PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro 

Nr. 5681 din 07.09.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 128 din 15.12.2017 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018 

 

Prin Proiectul de hotărâre nr. 5680 din 07.09.2018 se propune  modificarea HCL nr. 128 

din 15.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018. Proiectul 

de hotărâre este însoțit de expunerea de motive înregistrată cu nr. 5679 din 07.09.2018.   

Proiectul de hotărâre are la bază referatul înaintat de către referent Ursache Loredana din 

cadrul Compartimentului financiar- contabil - Biroul taxe și impozite -  înregistrat la nr. 5659 din 

07.09.2018, prin care se învederează că HCL nr. 128 din 15.12.2017 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018 conține o eroare. Astfel, prin Legea nr. 

196/29.09.2017, publicata in Monitorul Oficial nr. 778/02.10.2017, sau adus modificari Legii nr. 

227/2015, art. 465. -Calculul impozitului/taxei pe teren, astfel încât s-a ajuns la necestatea 

modificării paragrafelor HCL 128 din 15.12.2017, astfel:  

Cap. II. IMPOZITUL PE TEREN  

A. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 

folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 

terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:  

B. In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 

categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte 

prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare,cu suma corespunzatoare din tabelul 

urmator,exprimate in lei pe hectar.  

Având în vedere că referatul a fost depus la secretariatul comunei Oțeleni la data de 

07.09.2018 și se reclamă necesitatea adoptării urgente a unei hotărâri de modificare a hotărârii 

inițiale, proiectul de hotărâre este propus de către inițiator a fi pus pe ordinea de zi pentru ședința 

extraordinară de luni, 10 septembrie 2018.  

Supun atenției consiliului local faptul că, Proiectul de hotărâre nr. 5680 din 07.09.2018 

nu a putut fi supus publicității conform art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională. 

Față de cele prezentate, consider că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii 

consiliului local. 

 

Secretarul comunei, 

Benchea Robert 
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