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Nr. 8292 din 03.10.2019 

 

A N U N Ţ 
 

În conformitate cu prevederile art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ se aduce la cunoştinţă publică următorul act normativ:  

Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 26 septembrie 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 

 

 

Afișat astăzi, 03.10.2019 

 

Secretar general,  

Benchea Robert



CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 112 

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 ordinară în data de 26.09.2019 la 

care participă un număr de 10 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Dieac Adrian 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. 7219 din 27.08.2019 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. 8086 din 26.09.2019; 

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. 6889 din 

12.08.2019 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 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”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. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

DIEAC ADRIAN                         Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 26 septembrie 2019           BENCHEA L. ROBERT



Anexa la HCL nr.112/26.09.2019 
 

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,  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

DIEAC ADRIAN                         Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019 

   Secretar general, 

Oțeleni, 26 septembrie 2019           BENCHEA L. ROBERT 

 

 


