
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 

 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 14/2018 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborarea între  

DRPCÎV București, Instituția Prefectului județul Satu Mare  și 
 comuna Vetiș, jud. Satu Mare 

 
 

Consiliul local al Comunei Vetiș, 
 Având în vedere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a d-lui Ilyes Iuliu, primarul 
comunei Vetiș;    
            Având în vedere adresa nr. 27.444 din 08.03.2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale 
și Adminsitrației Publice, transmisă prin adresa Instituției prefectului Județului Satu Mare nr. 
3.273 din 14.03.2018, anexată la prezenta expunere de motive, precum și adresele transmise 
prin email ale Instituției prefectului județului Satu Mare privind procedurile necesare semnării 
acestui protocol în conformitate cu cerințele prevederilor legale, 

 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și (2) lit. e), ale alin. (7) lit. c),  precum și ale art. 

45 alin. (1), coroborate cu prevederile art. 62 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

       Art. 1 Se aprobă Protocolul de colaborare privind schimbul de informații prin mijloace 
electronice interoperabile sau alte canale de comunicare, în scopul corectei înregistrări în 
evidenţele fiscale locale şi ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, 
precum şi a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate, între Direcţia Regim Permise 
de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor București, Instituția Prefectului județul Satu Mare și 
Comuna Vetiș, conform modelului anexat la hotărâre.   
      Art. 2 Se mandatează primarul comunei Vetiș, domnul Ilyes Iuliu pentru semnarea 
Protocolului de la art. 1. 
      Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului comunei Vetiș, domnul Ilyes Iuliu,  
- Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură, Centrul Județean Satu Mare, 
- Instituției Prefectului județului Satu Mare. 

 
Vetiş la 19.03.2018 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
HUDACSKO GYONGYI                                                             Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                 ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificată şi completată. 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-14 , Nr. total al consilierilor absenţi- 1,Voturi pentru-14   
Voturi împotrivă- 0   Abţineri-0 


