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Hotărârea 

 privind aprobarea majorarii impozitului cu 400%,  incepand cu anul 2022, 
pentru cladirea unor persoane fizice, din Municipiul Vatra Dornei 

 
                                                                 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 

                                   intrunit in sedinta   ordinara   in data de  21  decembrie  2021 

          Având în vedere expunerea de motive nr. 36455/10.12.2021  prezentată de Primarul 
municipiului, nota de fundamentare/raportul nr. 36456/10.12.2021, al compartimentului de 
specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Nota de 
constatare nr.37024/14.12.2021 privind pe Tichelea Oana Mihaela; Nota de constatare 
nr.37022/14.12.2021 privind pe  Apetroaie Mihaita Catalin si Nota de constatare 
nr.37023/14.12.2021 privind pe Pascut Maria; Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului local ;  
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
     • Art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
• Punctul 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
         În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. c, art. 136 alin. (1) și alin. 
(8),art. 139 alin (1), alin. (6), art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 400 % , incepand cu anul 2022,   pentru cladirea proprietatea  d-nei 
Tichelea Oana Mihaela, situata in Str.Dornelor nr.6. 
Art. 2. Se aprobă majorarea cu 400 % , incepand cu anul 2022,   pentru cladirea proprietatea d-lui 
Apetroaie Mihaita Catalin, situata in Str.Dornelor, nr.6. 
Art.3  Se aprobă majorarea cu 400 % , incepand cu anul 2022,   pentru cladirea proprietatea d-nei 
Pascut Maria , situata in Str.Dornelor nr.6. 
Art.4 Clădirile mentionate la art.1, 2 si 3 , se încadrează în categoria imobilelor neîngrijite conform 
constatării stării tehnice . 
Art. 5 (1) Prezenta hotărâre este obligatorie și produce efecte până la data ieșirii imobilului din 
categoria clădirilor neîngrijite, în baza Notelor de Constatare încheiate în urma verificărilor efectuate 
de către Comisia Mixta de identificare a cladirilor neingrijite.,  
(2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului clădirii, ca 
urmare a remedierii deficientelor constatate și care au condus la promovarea prezentei hotărâri. 
Art. 6.  Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.     
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