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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL UNŢENI 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea unor prevederi din anexa nr. 1 la H.C.L. Unţeni nr. 5/2010 
completată prin H.C.L. Unţeni nr. 10/2010 privind aprobarea Contractului de 

voluntariat 
 

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
analizând propunerile primarului comunei Unţeni, cu expunerea de motive nr. 

184/2013, 
 având în vedere rapoartele de avizare ale: 

-comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

-comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

-comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,  

văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei cu nr. 185/2013, 

ţinând cont că au fost respectate prevederile din Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, 

în baza prevederilor art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnicã legislativã 
pentru elaborarea actelor normative (r2) modificată şi completată 

în temeiul prevederilor art. 45 alin (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.I. – (1) Pentru anul 2013 litera e) subpunctul 1.1. al punctului 1. de la litera J) şi 

litera f) din anexa nr.1 la H.C.L. Unţeni nr. 5/2010 completată prin H.C.L. Unţeni nr. 
10/2010, se modifică şi va avea urmãtorul cuprins:  

„e) sã beneficieze de reducere din impozitul local pentru anul 2013: 
1. impozit pe teren intravilan şi extravilan de până la 100 %; 
2. impozit pentru clădiri de până la 100 %.  
3. impozit asupra mijloacelor de transport de până la 100 % .  
 f) sã beneficieze de scutire pentru urmãtoarele taxe locale:  taxa de salubrizare 

pentru anul 2013. ” 
(2) Reducerile prevăzute la litera e) şi f) se stabilesc pentru bunuri proprietate 

personală ale familiei  voluntarului, iar dacă aceasta nu deţine bunuri proprietate personală şi 
se gospodăreşte împreună cu părinţii, reducerile se stabilesc şi pentru bunurile proprietatea 
părinţilor acestuia, în limita sumei de 250 lei.” 
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Art.II. - Primarul comunei Unţeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Listar Gheorghe-Manole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
19 ianuarie 2012 
Nr.11. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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