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. 4610 din 09.05.2019
ANUNŢ
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 modificarea HCL nr. 100 din 17 decembrie 2018 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019 precum și de abrogare a Hotărârii nr. 101
din 17 decembrie 2018
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 09.06.2019 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 modificarea HCL nr. 100 din 17 decembrie 2018 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul fiscal 2019 precum și de abrogare a Hotărârii nr. 101 din 17
decembrie 2018”
Afișat astăzi, 09.05.2019
Secretarul comunei,
Benchea Robert

CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4609 din 09.05.2019
privind modificarea HCL nr. 100 din 17 decembrie 2018 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul fiscal 2019 precum și de abrogare a Hotărârii nr. 101 din 17
decembrie 2018
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, privind modificarea HCL nr. 100 din 17
decembrie 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019 precum și
de abrogare a Hotărârii nr. 101 din 17 decembrie 2018;
Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași
nr. 404/19.11.2018;
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 articolului 4 și articolului 9 paragraful 3 din Carta europeana
a autonomiei locale, Adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratiﬁcată prin Legea nr.
199/1997;
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicata, cu modiﬁcările ulterioare;
Având în vedere prevederile art, 20 și 28 din Lcgca-cadru a descentralizérii nr. 195/2006;
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin.
(1) lit. b), art. 27 si Art 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind ﬁnanțele publice locale,
cu modiﬁcările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX
din Legca nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, cu completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
ﬁscală;
Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,
republicată, cu modiﬁcirile și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006,
republicată;
Văzând raportul de specialitate nr. _____ din ________ întocmit de către
Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Oțeleni;
Având în vedere prevederile art. 58 alin.(1) și art. 64 – 66 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei ____________ 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.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 – (1) Se modifică anexa nr. 4 la HCL nr. 100 din 17 decembrie 2018 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019, după cum urmează:
Taxe salubrizare
- pentru persoane fizice
4,20
lei/luna/persoană
- pentru persoane juridice
365,9 lei/an
pentru fiecare
punct de lucru
(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) vor produce efecte retroactiv și vor fi impuse
persoanelor fizice și juridice începând cu data de 01.01.2019.
(3) Celelalte prevederi ale HCL nr. 100 din 17 decembrie 2018 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019 rămân nemodificate și își produc efectele.
ART. 2 Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Lonsiliului Local nr. 101 din 17
decembrie 2018 privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru
persoanele casnice și non-casnice în comuna Oțeleni, județul Iași.
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,
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași și Instituției Prefectului
Județului Iași.
INIŢIATOR,
Viceprimar cu atribuții de primar,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI
Oțeleni,_____, 2019

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolilor, Nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com
Nr. 4608 din 09.05.2019
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 100 din 17 decembrie 2018 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019 precum și de abrogare a
Hotărârii nr. 101 din 17 decembrie 2018;
În anul 2018 taxa de salubrtate pentru persoane fizice a fost stabilită la 40
lei/persoană/an iar taxa pentru persoane juridice la 250 lei pentru fiecare punct de lucru/an.
În luna noiembrie 2018 am primit adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubritate Iași nr. 404/19.11.2018 prin care s-a solicitat ca, în vederea aprobării de către
consiliile locale a taxei speciale de salubritate pentru anul 2019, să se aprobe un plan tarifar de
4,20 lei pentru rural/peroane fizice/an și 365 lei/tonă pentru agenți economici.
Diferența la persoane fizice nu este semnificativă față de anul 2018, însă la persoane
juridice s-a schimbat modul de calcul trecându-se de la taxa de 250 lei pentru fiecare punct de
lucru/an, la taxa pe tonă, aplicându-se Regulamentul privind implementarea și administrarea
taxei speciale de salubritate aprobat prin HCL nr. 101 din 17 decembrie 2018.
Aplicând formula de calcul aprobată prin HCL nr. 101 din 17 decembrie 2018 (suprafața
unității raportat la indicele de producere și la numărul de salariați) s-a ajuns la valori de zece ori
mai mari față de valoarea de 250 lei pentru fiecare punct de lucru impusă în anul 2018, fapt ce a
creat nemulțumiri în rândul agenților economici de pe raza comunei Oțeleni.
Având în vedere faptul că taxa pe salubritate impusă agenților economici este una
împovărătoare, fapt ce conduce la descurajarea mediului de afaceri de pe raza comunei Oțeleni,
precum și faptul că suntem la jumătatea anului 2019 și se impune adoptarea unor măsuri urgente,
vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Viceprimar cu atribuții de primar,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolilor, Nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro
Nr. 4834 din 21.05.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 100 din 17 decembrie 2018 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019 precum și de abrogare a
Hotărârii nr. 101 din 17 decembrie 2018;
Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către
viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, privind modificarea HCL nr. 100 din 17
decembrie 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019 precum și
de abrogare a Hotărârii nr. 101 din 17 decembrie 2018;
Având în vedere adresa ADIS nr. 404/19.11.2018;
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 articolului 4 și articolului 9 paragraful 3 din Carta europeana
a autonomiei locale, Adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratiﬁcată prin Legea nr.
199/1997;
Având în vedere prevederile art. 58 alin.(1) și art. 64 – 66 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicata, cu modiﬁcările ulterioare;
Având în vedere prevederile art, 20 și 28 din Lcgca-cadru a descentralizérii nr. 195/2006;
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin.
(1) lit. b), art. 27 si Art 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind ﬁnanțele publice locale,
cu modiﬁcările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX
din Legca nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, cu completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
ﬁscală;
Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,
republicată, cumodiﬁcirile și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006,
republicată;
Având în vedere 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;
Consider că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma
prezentată.

Compartiment financiar-contabil,
Consilier,
Mazdrag Simona-Maria

