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JUDEŢUL IAŞI 

 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 53 

  

privind  modificarea şi completarea Hotărârii nr. 49/26.10.2010 pentru  aprobarea taxelor şi impozitelor 

locale precum şi a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  

 

Consiliul Local al Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei înregistrată sub numărul 7008/2010 prin care propune 

adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 49/2010 pentru aprobarea 

taxelor şi impozitelor locale precum şi a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni; 

- avizul favorabil înregistrat sub numărul 7108/2010 al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni şi raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Răducăneni, înregistrat sub nr. 7037/2010;  

În conformitate cu prevederile legale specifice în materie, respectiv:  

 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare;  

 pct. 290¹ (2) din Hotǎrârea Guvernului României nr. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice 

de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 art.6, alin.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  

 În baza art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicata , cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. „c” din Legea nr. 215/2001, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 - Articolul 1, pct. 1 al Hotărârii nr. 49/26.10.2010 pentru aprobarea taxelor şi impozitelor 

locale precum şi a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni se modifică şi se completează 

după cum urmează: sintagma „Taxă de salubritate şi mediu / instituţie publică / societate comercială / 

întreprindere individuală / lună – 100,00 lei” se înlocuieşte cu sintagma „Taxă de salubritate şi mediu / 

instituţie publică / societate comercială / întreprindere individuală /asociaţie familială/ lună – 30,00 lei”. 

Art. 2 – Se va completa art. 1 al Hotărârii nr. 49/26.10.2010 cu pct. 2, după cum urmează: 

2. Taxa de salubritate şi mediu, în cuantum de 30,00 lei / lună, se va percepe instituţiilor 

publice, societăţilor comerciale, întreprinderilor individuale şi asociaţiilor familiale, cu 

activităţi comerciale, care îşi desfăşoară activitatea pe raza unităţii administrativ-teritoriale 

Răducăneni. 

 Art. 3 - Copii de pe prezenta hotărâre se vor afişa public şi se vor comunica Primarului, personalului 

cu atribuţiile specifice în materie de taxe şi impozite locale pentru luarea la cunoştinţă şi ducerea la 

îndeplinire, altor persoane fizice sau juridice interesate, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru 

controlul legalităţii, toate prin grija secretarului  comunei.   

 

Dată astăzi: 25 noiembrie 2010. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, 

 

DUMITRU MATEI 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                       

                                                                                                                                            

                                                                                                                                           Contrasemnează,  

                                                                                                                                  Secretarul comunei, 

 

                                                                                                                                 Viorica – Ecaterina Huivan 

 


