
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 943 din 15.02.2018 

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 ordinară, în data de 09.03.2018 la 

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

Văzând că domnul Jitaru Ionel  este președinte de ședință, 

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

comunei Oțeleni 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, 

Serviciul taxe și impozite, înregistrat la nr. 892 din 13.02.2018, prin care se învederează că s-a 

comis o eroare, având în vedere prevederea Legii nr. 227/2015 conform căreia cota stabilită 

pentru impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice trebuie să fie între paramentii 0,2% și 

1,30%, iar prin HCL nr. 128/15.12.2017 s-a stabilit eronat cota de 0,08%, 

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

Serviciul taxe și impozite, înregistrat la nr. 1345 din data de 02.03.2018 prin care se semnalează 

urgența emiterii unei hotărâri de consiliu, 

Văzând raportul de specialitate nr. 1333 din 02.03.2018 întocmit de către secretarul 

comunei, 

Având în vedere că s-au respectat prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

tarnsparența decizională în instituțiile publice, prin afișarea anunțului nr. 944 din 15.02.2018 și a 

proiectului de act  normativ la sediul și pe site-ul instituției, 

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. 1 - 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: 



La punctul I, Impozitul pe clădiri, lit. B – Impozitul pe clădiri datorat de persoane 

juridice, tipul clădirii  - nerezidențială, reevaluată – cota stabilită de Consiliul local pentru anul 

2018 est de 0,8%. 

ART.2 Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 128 din 15.12.2017 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018 rămân neschimbate. 

ART. 3 Secretarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

primăriei, se comunică Primarului comunei Oțeleni, Compartimentului financiar-contabil – 

Serviciul taxe și impozite și Instituției Prefectului Județului Iași. 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR INTERIMAR, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

Avizează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

p. secretarul comunei 

BENCHEA ROBERT 

 

Oțeleni,_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

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

Nr. 942 din 15.02.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre nr. 943 din 15.02.2018  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, 

Serviciul taxe și impozite, înregistrat la nr. 892 din 13.02.2018, prin care se învederează că s-a 

comis o eroare, având în vedere prevederea Legii nr. 227/2015 conform căreia, cota stabilită 

pentru impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice trebuie să fie între paramentii 0,2% și 

1,30%, iar prin HCL nr. 128/15.12.2017 s-a stabilit eronat cota de 0,08%, propun  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: la punctul I, Impozitul pe clădiri, lit. B – Impozitul pe 

clădiri datorat de persoane juridice, tipul clădirii  - nerezidențială, reevaluată – cota stabilită de 

Consiliul local pentru anul 2018 să fie de 0,8%. 

Propun așadar adoptarea  hotărârii în forma prezentată. 

 

Primar interimar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 
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PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

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

Nr. 1333 din 02.03.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre nr. 943 din 15.02.2018 privind modificarea HCL nr. 128 din 

15.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018 

 

Având în vedere  proiectul de hotărâre nr. 943 din 15.02.2018 privind modificarea HCL 

nr. 128 din 15.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018, 

Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 943 din 15.02.2018  privind 

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

anul fiscal 2018, 

Văzând referatul înaintat de către Compartimentului financiar- contabil, Serviciul taxe și 

impozite, înregistrat la nr. 892 din 13.02.2018, prin care se învederează că s-a comis o eroare, 

având în vedere prevederea Legii nr. 227/2015 conform căreia cota stabilită pentru impozitul pe 

clădiri datorat de persoanele juridice trebuie să fie între paramentii 0,2% și 1,30%, iar prin HCL 

nr. 128/15.12.2017 s-a stabilit eronat cota de 0,08%, 

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

Serviciul taxe și impozite, înregistrat la nr. 1345 din data de 02.03.2018 prin care se semnalează 

urgența emiterii unei hotărâri de consiliu, 

Propun adoptarea  hotărârii în forma prezentată. 

 

p. Secretarul comunei, 

Benchea Robert 
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