ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr.36 /2021
=================================
privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitarii
pe terenurile neingrijite din intravilanul comunei Valea Vinului
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI ,JUDETUL SATU MARE
Avand in vedere:
-proiectul de hotarare inițiat de domnul Cristea Radu primarul comunei,referatul de aprobare
nr2509/14.10.2021,la proiectul de hotarare;avizul comisiei permanente nr.2510/14.10.2021
la proiectul de hotarare;raportul de specialitate nr.2511/14.10.2021,la proiectul de hotarare;
-art. 489 alin. 5-8 din Legea nr227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
-H.G. nr. 1/2016 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,
-Codul Civil al Romaniei;
-Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului,actualizata, cu modificarile
si completarile ulterioare,
In temeiul art.129,alin.2, lit b, alin 4, lit.c,art.139 din O.U.G nr 57/2019 privind Codul
Adminisrativ :
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba Regulamentului privind stabilirea conditiilor de impunere a
supraimpozitarii pe terenurile neingrijite din intravilanul comunei Valea Vinului,conform
Anexei la prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta.
Art. 2.(1)- Începand cu anul 2023 se aproba majorarea cu 500% a impozitului pe teren
fata de impozitul stabilit conform hotărarilor consiliului local,pentru terenurile intravilane
neîngrijite,conform Anexei la prezenta hotarare;
(2) - Pană la sfarsitul lunii iulie 2022,proprietarii terenurilor intravilane neîngrijite de pe
raza U.A.T Comuna Valea Vinului ,vor fi identificati si se vor trimite notificari despre masurile
impuse la alin.(1) pentru a putea lua masurile necesare in privinta evitarii majorării
impozitului cu 500%.
Art. 3. Terenurile care se incadrează in criteriile mai sus enuntate vor fi identificate de
catre o comisie desemnata de care Consiliul Local sau pe bază de sesizare facută de alti
cetătenii.
Art.4. Cu aducere la indeplinire a masurilor prezentei hotarari se incredinteaza
primarul comunei Valea Vinului.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică catre:
- Institutia Prefectului – Judetul Satu Mare,
- Cristea Radu – in calitate de primar al comunei Valea Vinului, judetul Satu Mare
- Celor interesati prin grija secretarului general al comunei Valea Vinului;
Valea Vinului,la data de 26.10.2021
Presedinte de sedinta
BRAN Vasile Radu

Contrasemneaza
Secretar general UAT
OROS Alexandru

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin(1),(3) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Nr.total al consilierilor in functie –11;
Nr.total al consilierilor prezenti – 10;
Nr.total al consilierilor absenti – 1 ;

Voturi pentru ___10 ;
Voturi impotriva ___0 ;
Abtineri _____0 ;

ANEXA LA HCL nr.36/26.10.2021
Regulamentul privind stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitarii pe terenurile
neingrijite din intravilanul comunei Valea Vinului
CAP 1. GENERALITĂTI
Art 1. Obiectul principal al prezentei proceduri îl constituie asigurarea salubrizării,
îngrijirii și menținerii în stare de îngrijire a terenurilor intravilane de pe raza U.A.T Valea
Vinului și elaborarea cadrului legal local privind conditiile de impunere a supraimpozitării ale
terenurilor vizate.
Art 2 Cadrul Legal:
art. 489 alin. 5-8 din Legea nr227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata, cu modificarile si
completarile ulterioare
-H.G. NR. 1-2016 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
-Codul Civil
-Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului,actualizata, cu modificarile
si completarile ulterioare
-In temeiul ART. 129 alin.2, lit b, alin 4 lit c, art.139 din O.U.G nr 57/2019 privind Codul
Adminisrativ :
Art 3 Definitii
NOTA DE CONSTATARE – documentul întocmit de catre aparatul de specialitate al
primariei , care constă in evaluarea vizuala a stării de salubritate și îngrijire a terenurilor
intravilane neîngrijite, prin care se stabilește starea necorespunzătoare a acestuia.
FIȘA DE EVALUARE A TERENULUI- document care va contine elementele de
identificare a terenului neîngrijit găsit necorespunzător , număr de înregistrare și data
întocmirii notei de constatare, starea terenului, numele proprietarilor și alte informatii
necesare.
Criteriile de încadrare a terenurilor pentru supraimpozitare sunt urmatoarele:
-Teren in stare de paragină fiind necosit și acoperit de vegetatie densa.
-Teren acoperit de buruieni in proportie mare (peste 50%) din suprafată inclusiv si curtea
casei.
-Teren acoperit cu copaci, arbusti sau vegetatie lemnoasa densă
- Teren abandonat fiind necosit
-Teren neîngrijit de mult timp si care este acoperit de vegetatie densă si înaltă
SOMATIE – documentul întocmit de catre reprezentantii delegate , prin care
proprietarul terenului neîngrijit este înștiintat referitor la obligativitatea luării măsurilor de
îngrijire necesare, în termenul acordat, precum și mentinerea în stare de îngrijită a terenului,
pentru evitarea masurii suprainpozitarii.
PROPRIETAR/UTILIZATOR – persoana fizică sI juridică de drept public sau privat care
detine in posesie si folosinta terenul.
PROCES VERBAL DE CONFORMITATE document întocmit de catre reprezentatii
primarie care atestă faptul că proprietarul terenului considerat neîngrijit s-a conformat celor
prevăzute în somatie
NOTĂ DE CONSTATARE FINALĂ – documentul întocmit de catre reprezentantii
primarie prin care se constant că proprietarul terenului considerat neîngrijit nu s-a conformat
celor prevăzute în somatie.
CAP 2. DOMENIUL TERITORIAL DE APLICABILITATE
Art 4. Prezenta procedură se aplică tuturor proprietarilor de terenuri neîngrijite
intravilane și care au fost somati/notificati pentru neîntretinerea terenurilor și nu si-au
îndeplinit obligatiile în termenul prevăzut.
CAP 3. PREVEDERILE SPECIFICE
Art5. Proprietarii terenurilor neingrijite sunt obligati conform reglementarilor legale in
vigoare să efectueze lucrari de îngrijire necesare pana la sfarșitul lunii iulie 2022 , iar apoi să
mentină în continuare terenul în stare îngrijită.

Art6. Starea de neîngrijire este stabilită de catre comisia desemnată ,în urma întocmirii
Fișei de evaluare și a notei de constatare , documente tipizate care vor fi realizate ulterior de
catre aparatul de specialitate al primăriei. Pe baza acestor evaluari, terenurile intră sub
incidenta prezentei proceduri.
Art7. După identificarea și evaluarea terenului, proprietarul va fi somat ca pe parcursul
a 10 zile calendaristice de la cominicarea acesteia, să efectueze lucrări de îngrijire necesare.
Somatia va fi individualizată cu număr de înregistrare de la Primărie. Modelul somatie va si
realizat ulterior de catre aparatul de specialitate al primăriei. Somatia va fi comunicată prin
Poștă, cu aviz de primire. Comunicarea se poate face și pe site ul primariei.
Art8.Dacă proprietarul terenului s-a conformat,se va încheia Procesul verbal de
conformitate în care se va specifica revenirea terenului la stare de îngrijire agreată.Dacă
terenul revine la stare neîngrijită,atunci se reia procedura.
Art9.Dacă pe parcursul celor 10 zile, de la termenul aprobat prin prezenta, proprietarul
nu își aduce terenul la o stare de îngrijire corespunzătoare, atunci el va plati impozit majorat
cu 500% anul viitor calendaristic, chiar daca îsi curată terenul în anul în curs. Se va încheia o
Notă de Constatare Finală . Modelul va fi elaborate de catre aparatul de specialitate al
Primariei.
Art 10, După intocmirea Notei de Constatare Finală, aparatul de specialitate al
Primariei va elabora întreg materialul necesar pentru a fi supus analizei și aprobarii Consiliului
Local în vederea aplicarii impozitului majorat pentru fiecare teren și proprietar în parte.
Art 11. Fișele de evaluare si Notele de constatare initiale , Procesul verbal de
Conformitate și Notele de Constatare Finală vor avea atașat in mod obligatoriu fotografii.
Art 12. În cazul în care proprietarul înstrainează terenul înaintea termenului la care
trebuia să efectueze lucrările necesare, se reia procedura de identificare și somare pe numele
noului proprietar,cu aplicabilitatea masurilor din anul fiscal urmator.
CAP 4. STABILIREA IMPOZITULUI MAJORAT
Art 13. Nivelul impozitului majorat se stabilește prin HCL de stabilire a impozitelor si
taxelor pentru anul urmator.
Art 14. În baza prevederilor Codului Fiscal și a Hotărarii Consiliului Local de stabilire a
impozitelor și a taxelor pentru anul viitor, în cazul terenurilor stabilite ca fiind neîngrijite se
poate aplica majorarea impozitului pe terenuri.
Art 15. (1)Măsura impozitului majorat se aplică de catre Consiliul Local , individual
pentru fiecare teren în parte și se aplică tuturor proprietarilor terenului începand cu data de 1
ianuarie a fiecarui an urmator în care a fost adoptată hotararea.
(2) In cazul instrainarii terenului in baza unui act translativ de proprietate,incheiat in
luna iulie a anului fiscal current,noului proprietar I se aplica masurile din anul fiscal urmator.
Art 16. Hotărarea Consiliului Local și decizia de impunere a impozitului majorat pentru
terenul neîngrijit se transmite proprietarului terenului prin grija Primăriei comunei, împreună
cu specificarea obligatiei proprietarilor de a notifica administratia publica locală despre
masurile de remediere luate,în caz contrar impozitul majorat se va aplica în anul urmator , la
nivelul cotei de majorare stabilită de către Consiliul Local,pană la aducerea terenului într-o
stare de îngrijire acceptată.
Art 17. . Sanctiunile vor fi aplicate proprietarului/utilizatorului sau mostenitorilor care
au in evidenta terenul in Registrul Agricol al localitatii respective.
CAP 5. REVIZUIREA IMPOZITULUI MAJORAT
Art 18. Proprietarii terenurilor neîngrijite au obligatia de a notifica Primăria despre
măsurile de remediere luate, în caz contrar impozitul majorat se aplică automat și in anii fiscali
următori. Data la care proprietarii pot comunica Primăriei masurile luate va fi 10 august a
fiecărui an.
Art 19. În situatia in care proprietarii terenurilor neîngrijite comunică luarea măsurilor
de remediere, se va verifica acest lucru de catre un membru am comisiei desemnate.
CAP 6. CONTESTATII

Art 20. În cazul în care în urma somatiilor , proprietarii contestă evaluarea facută, Se
vor face verificări iar dacă starea terenului a fost modificată de la data evaluarii se va proceda
în functie de situatie.
Art 21. În cazul în care se contestă calitatea de proprietar al terenului sau datele de
identificare a ale terenului, se vor face reverificări în bazele de date referitoare la aspectele
amintite mai sus.
PRESEDINTE DE SEDINTA
BRAN VASILE RADU

SECRETAR GENERAL UAT
OROS ALEXANDRU

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL
=PROIECT=
HOTARAREA nr.36/2021
=================================
privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitarii
pe terenurile neingrijite din intravilanul comunei Valea Vinului
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA VINULUI ,JUDETUL SATU MARE
Avand in vedere:
-proiectul de hotarare inițiat de domnul Cristea Radu primarul comunei,referatul de aprobare
nr2509/14.10.2021,la proiectul de hotarare;avizul comisiei permanente nr.2510/14.10.2021
la proiectul de hotarare;raportul de specialitate nr2511/14.10.2021 la proiectul de hotarare;
-art. 489 alin. 5-8 din Legea nr227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
-H.G. nr. 1/2016 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
-Codul Civil al Romaniei;
-Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului,actualizata, cu modificarile
si completarile ulterioare,
In temeiul art.129,alin.2, lit b, alin 4, lit.c,art.139 din O.U.G nr 57/2019 privind Codul
Adminisrativ :
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba Regulamentului privind stabilirea conditiilor de impunere a
supraimpozitarii pe terenurile neingrijite din intravilanul comunei Valea Vinului,conform
Anexei la prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta.
Art. 2.(1)- Începand cu anul 2023 se aproba majorarea cu 500% a impozitului pe teren
fata de impozitul stabilit conform hotărarilor consiliului local,pentru terenurile intravilane
neîngrijite,conform Anexei la prezenta hotarare;
(2) - Pană la sfarsitul lunii iulie 2022,proprietarii terenurilor intravilane neîngrijite de pe
raza U.A.T Comuna Valea Vinului ,vor fi identificati si se vor trimite notificari despre masurile
impuse la alin.(1) pentru a putea lua masurile necesare in privinta evitarii majorării
impozitului cu 500%.
Art. 3. Terenurile care se incadrează in criteriile mai sus enuntate vor fi identificate de
catre o comisie desemnata de care Consiliul Local sau pe bază de sesizare facută de alti
cetătenii.
Art.4. Cu aducere la indeplinire a masurilor prezentei hotarari se incredinteaza
primarul comunei Valea Vinului.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică catre:
- Institutia Prefectului – Judetul Satu Mare,
- Cristea Radu – in calitate de primar al comunei Valea Vinului, judetul Satu Mare
- Celor interesati prin grija secretarului general al comunei Valea Vinului;
Valea Vinului,14.10.2021
INITIATOR:
FERNEA Marius Roger

AVIZEAZA DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL UAT
OROS Alexandru

ANEXA LA Proiectul de HCL nr.36/26.10.2021
Regulamentul privind stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitarii pe terenurile
neingrijite din intravilanul comunei Valea Vinului
CAP 1. GENERALITĂTI
Art 1. Obiectul principal al prezentei proceduri îl constituie asigurarea salubrizării,
îngrijirii și menținerii în stare de îngrijire a terenurilor intravilane de pe raza U.A.T Valea
Vinului și elaborarea cadrului legal local privind conditiile de impunere a supraimpozitării ale
terenurilor vizate.
Art 2 Cadrul Legal:
art. 489 alin. 5-8 din Legea nr227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata, cu modificarile si
completarile ulterioare
-H.G. NR. 1-2016 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
-Codul Civil
-Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului,actualizata, cu modificarile
si completarile ulterioare
-In temeiul ART. 129 alin.2, lit b, alin 4 lit c, art.139 din O.U.G nr 57/2019 privind Codul
Adminisrativ :
Art 3 Definitii
NOTA DE CONSTATARE – documentul întocmit de catre aparatul de specialitate al
primariei , care constă in evaluarea vizuala a stării de salubritate și îngrijire a terenurilor
intravilane neîngrijite, prin care se stabilește starea necorespunzătoare a acestuia.
FIȘA DE EVALUARE A TERENULUI- document care va contine elementele de
identificare a terenului neîngrijit găsit necorespunzător , număr de înregistrare și data
întocmirii notei de constatare, starea terenului, numele proprietarilor și alte informatii
necesare.
Criteriile de încadrare a terenurilor pentru supraimpozitare sunt urmatoarele:
-Teren in stare de paragină fiind necosit și acoperit de vegetatie densa.
-Teren acoperit de buruieni in proportie mare (peste 50%) din suprafată inclusiv si curtea
casei.
-Teren acoperit cu copaci, arbusti sau vegetatie lemnoasa densă
- Teren abandonat fiind necosit
-Teren neîngrijit de mult timp si care este acoperit de vegetatie densă si înaltă
SOMATIE – documentul întocmit de catre reprezentantii delegate , prin care
proprietarul terenului neîngrijit este înștiintat referitor la obligativitatea luării măsurilor de
îngrijire necesare, în termenul acordat, precum și mentinerea în stare de îngrijită a terenului,
pentru evitarea masurii suprainpozitarii.
PROPRIETAR/UTILIZATOR – persoana fizică sI juridică de drept public sau privat care
detine in posesie si folosinta terenul.
PROCES VERBAL DE CONFORMITATE document întocmit de catre reprezentatii
primarie care atestă faptul că proprietarul terenului considerat neîngrijit s-a conformat celor
prevăzute în somatie
NOTĂ DE CONSTATARE FINALĂ – documentul întocmit de catre reprezentantii
primarie prin care se constant că proprietarul terenului considerat neîngrijit nu s-a conformat
celor prevăzute în somatie.
CAP 2. DOMENIUL TERITORIAL DE APLICABILITATE
Art 4. Prezenta procedură se aplică tuturor proprietarilor de terenuri neîngrijite
intravilane și care au fost somati/notificati pentru neîntretinerea terenurilor și nu si-au
îndeplinit obligatiile în termenul prevăzut.
CAP 3. PREVEDERILE SPECIFICE

Art5. Proprietarii terenurilor neingrijite sunt obligati conform reglementarilor legale in
vigoare să efectueze lucrari de îngrijire necesare pana la sfarșitul lunii iulie 2022 , iar apoi să
mentină în continuare terenul în stare îngrijită.
Art6. Starea de neîngrijire este stabilită de catre comisia desemnată ,în urma întocmirii
Fișei de evaluare și a notei de constatare , documente tipizate care vor fi realizate ulterior de
catre aparatul de specialitate al primăriei. Pe baza acestor evaluari, terenurile intră sub
incidenta prezentei proceduri.
Art7. După identificarea și evaluarea terenului, proprietarul va fi somat ca pe parcursul
a 10 zile calendaristice de la cominicarea acesteia, să efectueze lucrări de îngrijire necesare.
Somatia va fi individualizată cu număr de înregistrare de la Primărie. Modelul somatie va si
realizat ulterior de catre aparatul de specialitate al primăriei. Somatia va fi comunicată prin
Poștă, cu aviz de primire. Comunicarea se poate face și pe site ul primariei.
Art8.Dacă proprietarul terenului s-a conformat,se va încheia Procesul verbal de
conformitate în care se va specifica revenirea terenului la stare de îngrijire agreată.Dacă
terenul revine la stare neîngrijită,atunci se reia procedura.
Art9.Dacă pe parcursul celor 10 zile, de la termenul aprobat prin prezenta, proprietarul
nu își aduce terenul la o stare de îngrijire corespunzătoare, atunci el va plati impozit majorat
cu 500% anul viitor calendaristic, chiar daca îsi curată terenul în anul în curs. Se va încheia o
Notă de Constatare Finală . Modelul va fi elaborate de catre aparatul de specialitate al
Primariei.
Art 10, După intocmirea Notei de Constatare Finală, aparatul de specialitate al
Primariei va elabora întreg materialul necesar pentru a fi supus analizei și aprobarii Consiliului
Local în vederea aplicarii impozitului majorat pentru fiecare teren și proprietar în parte.
Art 11. Fișele de evaluare si Notele de constatare initiale , Procesul verbal de
Conformitate și Notele de Constatare Finală vor avea atașat in mod obligatoriu fotografii.
Art 12. În cazul în care proprietarul înstrainează terenul înaintea termenului la care
trebuia să efectueze lucrările necesare, se reia procedura de identificare și somare pe numele
noului proprietar,cu aplicabilitatea masurilor din anul fiscal urmator.
CAP 4. STABILIREA IMPOZITULUI MAJORAT
Art 13. Nivelul impozitului majorat se stabilește prin HCL de stabilire a impozitelor si
taxelor pentru anul urmator.
Art 14. În baza prevederilor Codului Fiscal și a Hotărarii Consiliului Local de stabilire a
impozitelor și a taxelor pentru anul viitor, în cazul terenurilor stabilite ca fiind neîngrijite se
poate aplica majorarea impozitului pe terenuri.
Art 15. (1)Măsura impozitului majorat se aplică de catre Consiliul Local , individual
pentru fiecare teren în parte și se aplică tuturor proprietarilor terenului începand cu data de 1
ianuarie a fiecarui an urmator în care a fost adoptată hotararea.
(2) In cazul instrainarii terenului in baza unui act translativ de proprietate,incheiat in
luna iulie a anului fiscal current,noului proprietar I se aplica masurile din anul fiscal urmator.
Art 16. Hotărarea Consiliului Local și decizia de impunere a impozitului majorat pentru
terenul neîngrijit se transmite proprietarului terenului prin grija Primăriei comunei, împreună
cu specificarea obligatiei proprietarilor de a notifica administratia publica locală despre
masurile de remediere luate,în caz contrar impozitul majorat se va aplica în anul urmator , la
nivelul cotei de majorare stabilită de către Consiliul Local,pană la aducerea terenului într-o
stare de îngrijire acceptată.
Art 17. . Sanctiunile vor fi aplicate proprietarului/utilizatorului sau mostenitorilor care
au in evidenta terenul in Registrul Agricol al localitatii respective.
CAP 5. REVIZUIREA IMPOZITULUI MAJORAT
Art 18. Proprietarii terenurilor neîngrijite au obligatia de a notifica Primăria despre
măsurile de remediere luate, în caz contrar impozitul majorat se aplică automat și in anii fiscali
următori. Data la care proprietarii pot comunica Primăriei masurile luate va fi 10 august a
fiecărui an.
Art 19. În situatia in care proprietarii terenurilor neîngrijite comunică luarea măsurilor
de remediere, se va verifica acest lucru de catre un membru am comisiei desemnate.

CAP 6. CONTESTATII
Art 20. În cazul în care în urma somatiilor , proprietarii contestă evaluarea facută, Se
vor face verificări iar dacă starea terenului a fost modificată de la data evaluarii se va proceda
în functie de situatie.
Art 21. În cazul în care se contestă calitatea de proprietar al terenului sau datele de
identificare a ale terenului, se vor face reverificări în bazele de date referitoare la aspectele
amintite mai sus.

Consilier Local
Fernea Marius Roger

Secretar general UAT
Oros Alexandru

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL
Nr.2509/14.10.2021
REFERAT DE APROBARE
==================================
privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitarii
pe terenurile neingrijite din intravilanul comunei Valea Vinului

Subsemnatul Fernea Marius-Roger,consilier local,în conformitate cu prevederile art.
129, alin. 1, alin. 2, lit.c), alin. 6, lit.a) din OUG nr.57/2019, înaintez Consiliului Local ValeaVinului proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor de
impunere a supraimpozitarii pe terenurile neingrijite din intravilanul comunei Valea Vinului
Promovarea proiectului de hotărâre se impune ca o masura in vederea redarii
circuitului agricol a terenurilor degradate si neingrijite care se pare ca sunt multe la nivelul
comunei Valea Vinului,
Avand in vedere actele normative:
-art. 489 alin. 5-8 din Legea nr227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
-H.G. nr. 1/2016 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
-Codul Civil al Romaniei;
-Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului,actualizata, cu modificarile
si completarile ulterioare,
Față de cele prezentate, supun analizei și aprobării consiliului local, prezentul proiect
de hotărâre.

Consilier local,
Fernea Marius-Roger

JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI
Compartiment Juridic
Nr.2511/14.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
======================================
La proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor de
impunere a supraimpozitarii pe terenurile neingrijite din intravilanul comunei Valea Vinului

Avand in vedere proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitarii pe terenurile neingrijite din intravilanul
comunei Valea Vinului,si referatul de aprobare a d-lui consilier local Fernea Marius-Roger,
In urma analizarii actelor mai sus amintite si in conformitate cu prevederile legale
inscrise in preambulul proiectului de hotarare constat ca se indeplinesc cerintele legale pentru
analizarea si dezbaterea acestui proiect de hotarare in cadrul sedintei ordinare din data de 26
octombrie 2021,
Fata de cele prezentate mai sus propun consiliului local adoptarea unei hotararii in
acest sens.

Secretar general UAT
Oros Alexandru

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA VALEA VINULUI
CONSILIUL LOCAL
COMISIA PERMANENTA
Nr. 2510/14.10.2021

AVIZ
===================
asupra proiectului de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor
de impunere a supraimpozitarii pe terenurile neingrijite din intravilanul comunei Valea Vinului

Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie
din data de 14 octombrie 2021,analizand proiectul de hotarare pentru aprobarea
Regulamentului privind stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitarii pe terenurile
neingrijite din intravilanul comunei Valea Vinului
Primind spre avizare :
- proiectul de hotarare mai sus amintit ,
- raportul compartimentului de resort,
Analizand documentele prezentate,în temeiul art.136 alin.(8) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare.
Tinand cont de necesitatea si oportunitatea masurilor inscrise in prezentul proiect de
hotarare, comisia permanenta avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune consiliului
local al comunei Valea Vinului sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator.

Comisia permanenta:
Ghilea Gheorghe – Sorin – presedintele comisiei
Pop Calin – secretarul comisiei
Budai Ioan-Cristian - membru
Seucan Eduard-Iulius –membru
Fernea Marius –Roger –membru

