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ANUNŢ
În conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică
următorul act normativ:
Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 21 iunie 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
Afișat astăzi, 24.06.2019
Secretar,
Benchea Robert

CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
HOTĂRÂREA NR. 60
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 ordinară, în data de 21.06.2019, la
care participă un număr de 12 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie;
Văzând că domnul Benchea I.Robert 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. 4834 din 21.05.2019 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 favorabil al Comisiei pentru activităţi economicofinanciare, administrarea domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al
Comunei Oțeleni înregistrat la nr. 5530 din 21.06.2019;

Având în vedere raportul de avizare favorabil al Comisiei juridice, de disciplină, protecţia
mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al Comunei Oțeleni
înregistrat la nr. 5540 din 21.06.2019;
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. 4610 din
09.05.2019 la sediul și pe site-ul instituției;
Având în vedere amendamentul propus în cadrul ședinței consiliului local de către
domnul consilier local Dieac Adrian, pentru dublarea taxei de salubrizare pentru persoane
juridice de la 365,9 lei/an/fiecare punct de lucru la 731,8 lei/an/fiecare punct de lucru,
amendament care a fost aprobat cu un număr de 8 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4
”abțineri”, conform procesului verbal nr. 5573/21.06.2019;
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 9 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 ”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
731,8 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.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BENCHEA I. ROBERT
Oțeleni, 21 iunie 2019

Contrasemnează pentru legalitate,
Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1),
Secretarul comunei
BENCHEA L. ROBERT

