
ROMAN/A 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR._Â__. 
PRIVITOR LA: Stabilirea sumei cheltuielilor de executare silita ocazionate de tiparirea 

si comunicarea prin posta a documentelor de executare silita. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Valcea, întrunit in sedinta, ordinara, publica, pe data de 30 
martie 2021, la care participa un numar de 11 consilieri, din totalul de 11 consilieri in functie ai Consiliului 
local; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Miron Jon, ales in sedinta 
de consiliu din data de 25 februarie 2021; 

Avand in vedere : 
-Adresa cu nr.1430105. 03. 2021 transmisa de catre Compania Nationala Posta Romana SA-OZP Ramnicu 

Valcea, prin care comunica tarifele pentru corespondenta nepriori/ara, cu confirmare de primire, pe trepte de 
greutate; 

Luand in dezbatere: 
-Referatul de aprobare, inregistrat la nr.852 din 08 martie 2021 si proiectul de hotarare prezentate de 

catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la stabilirea sumei cheltuielilor de executare silita 
ocazionate de tiparirea si comunicarea prin posta a documentelor de executare silita; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judetul Va/cea, 
inregistrat la nr.853 din 08 martie 2021; 

- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.1.301 din 24 martie 2021, Avizul 
Comisiei Buget-finante, inregistrat sub nr.1.302 din 24 martie 2021 si Avizul Comisiei Jnvatamant, 
Cultura,Protectie Sociala, inregistrat la nr. l . 303 din 24 martie 2021, prin care se propune aprobarea proiectului 
de hotarare informa si continutul initiat de primar; 

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare, intocmit de secretarul 
general al comunei, inregistrat la nr.1.304 din 24 martie 2021; 

Vazand ca a fost respectata procedura transparentei decizionale conform art. 7 din Legea nr. 5212003 -
privind transparenta decizionala in administratia publica; 

In conformitate cu prevederile art.256. alin.(1). si alin.(4). din Legea nr. 20712015 privind Codul de 
procedura fiscala si prevederile art.129. alin. (1). si alin. (2). lit.b). , alin. (4). lit.c). din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 139. alin.(1) . si art.196. alin.(1). fit.a) . din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
5712019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 11 voturi 
"pentru" din totalul de 11 voturi exprimate, adopta urrnatoarea; 

HO TARARE 

Art.1.-Se aproba cheltuieli ocazionate de întocmirea si comunicarea documentelor de executare silita 
prin posta, in suma de pana la 1 O lei/comunicare. 

Art.2.-Cheltuielile de executare silita a creantelor fiscale se avanseaza din bugetul local si se 
recupereaza ulterior de la debitorul urmarit. 

Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se irnputerniceste Primarul comunei Otesani, iar 
secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei Otesani, 
Compartimentului financiar-contabil, taxe si impozite pentru aducerea la îndeplinire, lnstitutiei Prefectului 
judetului Va/cea in vederea exercitarii controlului de legalitate si o va aduce la cunostinta publica prin afisare, 
la sediul Consiliului Local si pe site-ul propriu. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA EL/ODORA. 


