
ROMANIA

JUDETUL NEAMT
COMUNA:ECUIENI

PRIMARIA
loc.Secuieni, com.Secuieni cod pogtal 617 41,5

tel/fax 02337 45004
www.primariasecuieni.ro

Ivancea Vasile, Primarul comunei Secuieni, judegul Neam!
in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, transmit urmatorul

incepAnd cu data de 18.02.2016 la Avizierul din incinta Primiriei comunei
Secuieni sunt afigate urmitoarele documente :

1. Proiectul de HotirAre de Consiliu Local privind scutirea de la plata taxei de
salubrizare pentru Pascariu Ana-Maria,expunerea de motive iniliat5 de Primarul
Comunei Secuieni gi raportul de specialitate.

PAni la data de 24.02.201,6,la registratura Primariei Comunei Secuieni, cei
interesati pot depune in scris recomandari, sugestii si opinii privind aceste documente.

in data de 25.02.20L6, ora 15 00, in Sala de gedinte a Primariei Comunei Secuieni
va avea loc o dezbatere publica pe marginea acestui proiect de hotarare.

Informatii suplimentare pot fi solicitate de la secretarul comunei intre orele
B:00 - 16:00, ;i prin telefon 0233/745004, fax. 0233/745004.

Cei interesafi pot solicita in scris 9i pot primi copii contra cost dupl aceste acte,

care pot fi studiate si pe site-ul Primariei Comunei Secuieni, la adresa
www.primariasecuieni.ro.
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PROIECT DE HOTARARE
privind scutirea de la plata taxei de salubrizare

pentru Pascariu Ana Maria
Vasile Ivancea Primarul comunei Secuieni, judetul Neam!;

AvAnd in vedere cererea domnului Pascariu D.Vasile inregistrati cu nr.1957 din
16J2.20L6 prin care soliciti scutirea de la plata taxei de salubrizare pentru fiica sa
Pascariu Ana Maria;

AnalizAnd expunerea de motive nr.2002 din1,7.02.2016 a Primarului comunei
Secuieni, judegul Neamf;

linAnd cont de referatul de specialitate nr.2025 din 18.02 .201,6 prin care se
propune aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare pentru Pascariu Ana Maria;

lindnd seama de prevederile HCL nr.59 din 27.11.20T5 cu la stabilireaimpozitelor qi

taxelor locale pentru anu|2016;
LuAnd act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local;
in conformitate cu art. 2 si art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenfa

decizionali in administralia publicS,

inbaza competentelor stabilite prin art.36 alin. [1) gi t2) lit.d) , art.45 alin.(1) Ei
(2) lit.c) 9i art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea 2L5/2001,,legea administraliei publice locale
cu modificlrile ;i completirile ulterioare, ;i din considerentele prezentate, propun
urmdtorul,

PROIECT DE HOTARARN:

Art.1. Se aprobi scutirea de Ia plata taxei de salubrizare pentru Pascariu Ana
Maria domiciliati in mun.Roman, jud.Neam!, incepAnd cu data de 01.01.2016.

Art.Z. Se incredinleazd, cu ducerea la indeplinire a prezentei hotlrAri
Compartimentul Impozite gi Taxe Locale.

Art.3. Prezenta hotlrAre va fi inaintatd de cltre secretarul comunei consiliului
local spre aprobare

PRIMAR,

Ivancea Vasile Contrasemneazi:

Secretar

Beienariu Cristian
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Nr.2024 din L8.02.2OLG

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind scutirea de la plata taxei de salubrizare

Avand in vedere expunerea de motive nr.2002 din 77.02.2016 a primarului
comunei Secuieni prin care propune scutirea de la plata taxei de salubrizare pentru Pascariu
Ana Maria din municipiul Roman.

Avand in vederea cererea nr.7957 din 1,6.02.2016 a domnului Pascariu D.

Vasile s-a procedat la verificarea celor aratate in cererea si s-a constatat ca aceasta are
domiciliul in Roman, drept pentru care este necesar initierea acestui proiect de hotarare pentru
scutirea de la plata taxei de salubrizare pentru Pascariu Ana Maria.

SECRETAR,

Cristian Byenariuq
/
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Nr.2002 din1-7.02.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind scutirea taxei de salubrizare

Avand in vedere cererea nr. 1957 din 16.02.2016 a domnului Pascariu D. Vasile prin care
solicita scutirea de la plata taxeide salubrizare pentru fiica sa Pascariu Ana Maria din municipiul Roman,
s-a procedat la verificarea celor prezentate si s-a constatat ca Pascariu Ana Maria are domiciliul in
municipiul Roman.

ln urma verificarilor propun scutirea de la plata taxeide salubrizare.

Drept pentru care rog prin prezenta sa se aprobe proiectul de hotarare in forma in care a fost
propus.

Ca baza legala se au in vedere art.63 alin(1)din Legea nr.215/2OOt,legea administratiei
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Primar

' Vasile lvanceae""w(


