
   RO M A N I A 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
COMUNA ROMÂNEȘTI 
   P R I M A R, 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind modificarea și completarea art.19.pct 3 din HCL nr.24 din 10.04.2019 privind aprobarea 

nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele localeși alte taxe asimilate acestora 

aplicabile începând cu anul fiscal 2020 

         Consiliul localal comunei Românești, județul Botoșani, întrunit în ședința sa ordinară din  30 

ianuarie 2020 ; 

          Având în vedere Referatul de aprobare al primarului ,înregistrat la nr.136 din 13.ianuarie 2020 

privind propunerea de modificare a art.19 pct.3 din HCL nr.24/19.04.2019 , în sensul radierii taxei 

stabilite; 

         Văzând referatul de specialitate al viceprimarului comunei Românești, domnul Ghiviziu Dorel   ; 

          Avizul comisiilor de specialitate a Consiliului local pentru programe, proiecte de dezvoltare 

economică, buget, administrarea domeniului public și privat al comunei, industrie, agricultură, 

protecția mediului, servicii și comerț , înregistrat la nr.140 din 13.01.2020; 

         Având în vedere prevederile art.129 alin.(1) și alin.(4) lit.,,c,, din Codul Administrativ; art.7 

alin.(2) din Legea nr.287/2009 Codul civil , art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțelel publice 

locale și ale art. 

    În temeiul prevederilor art.129, art.139 al.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

al României; 

                                                                    H O T A R Ă Ș T E  

        Art.1.  Cu data prezentei hotărâri se aprobă modificarea și completarea art.19 pct.3 – taxe 

speciale pentru anul 2020, în sensul radierii taxei  stabilită astfel: pentru fiecare gospodărie racordată 

la reţeaua de apă publică proprietatea comunei (reţeaua veche) taxa este de - 52 lei  robinet/an  pentru 

persoane fizice şi de   -157 lei robinet/an  pentru persoane juridice, P.F.A , I.F., I.I. 

        Art.2. Rămășițele și penalitățile existente la sfârșitul anul 2019,  care au fost calculate pentru 

neplata taxei pe perioada cât aceasta a fost prevăzute în hotărârea de Consiliul local , nu se supun 

prevederilor art.1, acestea urmând a fi încasate de la persoanele care înregistrează rămășița la acest 

punct. 

        Art.3. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul și 

salariații compartimentului contabilitate, impozite și taxe. 
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         Ing.BUZOIANU DUMITRU                                              Avizat pentru legalitate, 
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