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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr .81
din 11.06.2015
PRIVIND PUNEREA ÎN EXECUTARE A DECIZIEI CIVILE NR.
7753/25.09.2014 ÎN DOSAR 6352/108/2010*, PRONUNŢATĂ DE CURTEA DE
APEL TIMIŞOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinţa sa ordinară, din
data de 11.06.2015.
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Pecica, domnul Antal Petru prin care
propune punerea în executare a Deciziei Civile nr. 7753/25.09.2014 în dosar
6352/108/2010*, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara
- raportul nr.26723/28.05.2015 al doamnei Schvarz Elisabeta, referent de
specialitate urbanism în cadrul aparatului de specialitate al Primarului prin care în
executarea deciziei civile nr. 7753/25.09.2014 în dosar 6352/108/2010* a Curţii de
Apel Timişoara, propune stabilirea zonei A pentru impozitarea la nivelul anului 2010
a zonei 500 – Cartier de locuinţe.
- punctul de vedere nr. 116/20.05.2016 al S.C. FILDAN CONSULTING S.R.L.,
potrivit căruia se impune iniţierea unei Hotărâri a Consiliului Local privind zona de
impozitare pentru imobilele proprietatea S.C. ALFA TRUST S.R.L, PENTRU
ANUL 2010, pentru ca organul fiscal să poată stabili impozitul datorat la nivelul
anului 2010 prin emiterea unei noi decizii pentru această perioadă.
- Decizia Civilă nr. 7753/25.09.2014 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara – Secţia
contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 6352/108/2010*
- prevederile punctului 4 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a art. 247 din Codul
fiscal

- prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001
Legea administraţiei publice locale republicată cu modificările aduse
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica
- votul „pentru” a 17 consilieri, din cei 17 in funcţie fiind prezenţi 17 consilieri.
In temeiul art. 46 pct. I din Legea Administraţiei Publice Locale, republicată

HOTĂRĂŞTE
ART.1. Se stabileşte pentru anul 2010, zona A, ca zonă de impozitare pentru
terenurile proprietatea S.C. ALFA TRUST S.R.L.
ART. 2 - Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin şef serviciu
impozite şi taxe şi executare silită, Boldizsar Ştefan şi se comunică cu:
- Prefectura judeţului Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, Relaţii Publice şi
Secretariat, Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.
- Dl. Boldizsar Ştefan serviciu impozite şi taxe şi executare silită.
- d-na Schvarz Elisabeta, referent de specialitate urbanism în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului oraşului Pecica.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BĂGUŢ CIPRIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU SECRETAR,
MUNTEANU VIOLETA

