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HOTĂRÂRE 
actualizarea comisiei pentru analizarea cererilor depuse de cetățeni în vederea

scutirii de la plata taxelor gunoiului menajer pentru persoanele fizice aflate în cazuri
speciale stabilite conform Hotărârii Consiliului Local Recaș nr. 171 / 28.08.2014 

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind  actualizarea comisiei

pentru analizarea cererilor depuse de cetățeni în vederea  scutirii de la plata taxelor
gunoiului menajer pentru persoanele fizice aflate în cazuri speciale stabilite conform
Hotărârii Consiliului Local Recaș nr. 171 / 28.08.2014;

 expunerea de motive a primarului orașului Recaș nr. 9.991 / 06.07.2016;
 referatul  de specialitate întocmit  de către specialistul  din  cadrul  Primăriei  oraşului

Recaş, înregistrat cu nr. 9.992 / 06.07.2016;
 prevederile art. 22, art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare ;
 prevederile  art.  9  pct.  3  din  Cartea  europeana  a  autonomiei  locale,  adoptata  la

Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;
 art.  16  alin.  (2),  art.  20 alin.  (1)  lit.  b)  și  art.  27  din  Legea nr.  273/2006,  privind

finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile titlului IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile şi

completarile ulterioare;
 prevederile H.G. nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile  H.G.  nr.  1.309/2012,  privind  nivelurile  pentru  valorile  impozabile,

impozitele  și  taxele  locale  și  alte  taxe  asimilate  acestora,  precum  și  amenzile
aplicabile începând cu anul 2013;

 prevederile O.G. nr.  1/2013,  pentru reglementarea unor măsuri  financiar-fiscale în
domeniul impozitelor și taxelor locale;

 raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care
se acordă aviz favorabil;

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) litera a), art. 68 alin.
(2),  art.  115 alin (1)  lit.  b)  din Legea nr.  215/2001,  privind administrația  publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă actualizarea comisiei pentru analizarea cererilor depuse de cetățeni în
vederea scutirii  de la plata taxelor gunoiului  menajer pentru persoanele fizice aflate în
cazuri speciale stabilite conform Hotărârii Consiliului Local Recaș nr. 171 / 28.08.2014.



Art.  2. – Din  comisia  stabilită  la  art.  1  al  prezentei  hotărâri  vor  face  parte  următorii
consilieri locali:

- Așchiopoae Ștefan;
- Buga Ștefan;
- Carcea Constantin;
- Milutin Romulus;
- Pop Ana.

Art. 3. – Serviciul Economic – Compartimentul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei
orașului Recaş Direcţia Taxe şi Impozite va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri. 

Art.  4. – Începând cu  data  prezentei  se  revocă prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local
Recaș nr. 46 / 30.03.2015. 

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică: 
                   -  Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
                   -  Primarului orașului Recaș;
                   -  Secretarului orașului Recaș;
                   - Compartimentului Impozite și Taxe Locale – Serviciul Economic din cadrul

Primăriei orașului Recaş;
                   -  Membrilor comisiei;
                   -  Cetăţenilor, prin afişare la sediul instituţiei și mass-media.

                    Preşedinte de şedinţă                                    Contrasemnează
                          Consilier                                                        Secretar oraș
                Mircea Cosmin ANTONESCU                         Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.07.2016
Nr. 12
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
actualizarea comisiei pentru analizarea cererilor depuse de cetățeni în vederea

scutirii de la plata taxelor gunoiului menajer pentru persoanele fizice aflate în cazuri
speciale stabilite conform Hotărârii Consiliului Local Recaș nr. 171 / 28.08.2014 

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 expunerea  de  motive  a  primarului  orașului  Recaș  nr.  9.991  /  06.07.2016 privind

actualizarea comisiei  pentru  analizarea  cererilor  depuse  de  cetățeni  în  vederea
scutirii de la plata taxelor gunoiului menajer pentru persoanele fizice aflate în cazuri
speciale stabilite conform Hotărârii Consiliului Local Recaș nr. 171 / 28.08.2014;

 referatul  de specialitate întocmit  de către specialistul  din  cadrul  Primăriei  oraşului
Recaş, înregistrat cu nr. 9.992 / 06.07.2016;

 prevederile art. 22, art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare ;

 prevederile  art.  9  pct.  3  din  Cartea  europeana  a  autonomiei  locale,  adoptata  la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;

 art.  16  alin.  (2),  art.  20 alin.  (1)  lit.  b)  și  art.  27  din  Legea nr.  273/2006,  privind
finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile titlului IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile şi
completarile ulterioare;

 prevederile H.G. nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile  H.G.  nr.  1.309/2012,  privind  nivelurile  pentru  valorile  impozabile,
impozitele  și  taxele  locale  și  alte  taxe  asimilate  acestora,  precum  și  amenzile
aplicabile începând cu anul 2013;

 prevederile O.G. nr.  1/2013,  pentru reglementarea unor măsuri  financiar-fiscale în
domeniul impozitelor și taxelor locale;

 raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care
se acordă aviz ______;

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) litera a), art. 68 alin.
(2),  art.  115 alin (1)  lit.  b)  din Legea nr.  215/2001,  privind administrația  publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă actualizarea comisiei pentru analizarea cererilor depuse de cetățeni în
vederea scutirii  de la plata taxelor gunoiului  menajer pentru persoanele fizice aflate în
cazuri speciale stabilite conform Hotărârii Consiliului Local Recaș nr. 171 / 28.08.2014.



Art.  2. – Din  comisia  stabilită  la  art.  1  al  prezentei  hotărâri  vor  face  parte  următorii
consilieri locali:

- ___________________;
- ___________________;
- ___________________.

Art. 3. – Serviciul Economic – Compartimentul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei
orașului Recaş Direcţia Taxe şi Impozite va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri. 

Art.  4. – Începând cu  data  prezentei  se  revocă prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local
Recaș nr. 46 / 30.03.2015. 

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică: 
                   -  Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
                   -  Primarului orașului Recaș;
                   -  Secretarului orașului Recaș;
                   - Compartimentului Impozite și Taxe Locale – Serviciul Economic din cadrul

Primăriei orașului Recaş;
                   -  Membrilor comisiei;
                   -  Cetăţenilor, prin afişare la sediul instituţiei și mass-media.

Președinte de ședință                                         Contrasemnează                
                                                         Secretar Oraş

                                                                                             Jr. Cătălina MOLDOVAN            
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