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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 197 
                                                            DIN 27.12.2018 
    Privind aprobarea majorării cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019  pentru 
imobilul situat în Pecica strada 301, nr.11 ca urmare a constatării stării  
                                                        tehnice neîngrijite  
 
         Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de 27.12.2018. 
Având în vedere: 
-Raportul nr. 55745/19.12.2018 al domnului Cozma Marius, referent de specialitate la   Serviciului 
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Pecica prin care se propune 
majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019 pentru imobilul situat în Pecica 
strada 301 nr. 11 ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
-Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica privind oportunitatea proiectului de hotărâre 
-Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 155 din 21.11.2016 privind aprobarea regulamentului privind 
condițiile de supraimpozitare a clădirilor din intravilanul orașului Pecica care nu sunt întreținute 
-Nota tehnică de constatare a stării tehnice a imobilelor din U.A.T.Pecica pentru imobilul situat în 
Pecica strada 301, nr.11, 
-Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul  Fiscal, art. 489 al.5,6,7,8 coroborat cu art. 456, cu 
modificările și completările ulterioare 
-Prevederile art.168 din H.G.  nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind codul fiscal, 
-Prevederile art.36, alin.(2),lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 
-Votul ”pentru” a 14 consilieri, ”abținere” a 3 consilieri din cei 17 în funcţie,  fiind prezenţi 17 
 consilieri, 
În temeiul 45, alin.(2)  din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
                                                             HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019 pentru imobilul 
situat în Pecica strada 301, nr.11, aparținând numitului Vușdea Ioan.  
Art. 2. Clădirea situată în oraș Pecica strada 301, nr.11 se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, 
prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin 
H.C.L. nr. 155/2016. 
Art. 3.Se aprobă aplicarea majorării impozitului și succesorilor în drepturi ai proprietarilor în cazul 
decesului proprietarilor. 
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin referent Szokola Dalimir şi 
se comunică cu: 
-Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
-Serviciul impozite și taxe locale și executare silită U.A.T.Pecica, domnul Boldizsar Ștefan. 
-Domnul Cozma Marius, referent de specialitate Serviciul urbanism U.A.T.Pecica. 
-Domnul Szokola Dalimir, referent de specialitate domeniul public și privat U.A.T.Pecica. 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
  DANICSKO MARINELA                                              MOȚ ADELA LILIANA 


