
 

 
 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 
 

 

HOTĂRÂREA nr. 25/2019 
privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi 

terenurilor neîngrijite situate în intravilanul comunei Vetiș, în vederea aplicării  
majorărilor la impozite 

 

Consiliul local al comunei Vetiș, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.2019, 

Luând act de Proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a primarului comunei Vetiș 

nr. 4.640/14.04.2019 în calitate de iniţiator, Referatul de Specialitate al Biroului Buget, 

Contabilitate și Imozite și Taxe locale prin care se propune aprobarea Regulamentului de 

stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul  

comunei Vetiș în vederea aplicării prevederilor art.489 alin. (5) – (8) din Legea nr.227/2015 

privind Codul Fiscal si pct. 168 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate ale acestuia, şi  

Raportul Comisiei de specialitate din cadrul  consiliului local Vetiș nr. 5042 din 24.04.2019, 

Având  în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare și ale  H.G. nr.1/2016 pentru aplicarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 27, art. 36 alin (2) lit b), alin (4) lit. c) şi al prevederilor art. 

45 alin.2 lit. c)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările ş icompletările ulterioare, 

           Adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și  

terenurilor neîngrijite situate în intravilanul  comunei Vetiș, în vederea aplicării prevederilor 

art.489 alin. (5) – (8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal si pct. 168 din HG nr.1/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

prevăzute în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei Vetiș, în 

termenul prevătut de lege, primarului comunei Vetiș, serviciilor din subordine, Instituţiei 

Prefectului Judeţului Satu Mare si se aduce la cunoștință publică. 

  
                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
                                  SZÉNÁS BARNABÁS                            Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                   ANCA-MARIA POP 
 
 
Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificatăşicompletată. 
Nr. total al consilierilorîn funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-12 , Nr. total al consilierilorabsenţi- 3,Voturi pentru-12Voturiîmpotrivă- 
0   Abţineri-0 
 


