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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

www.baiamare.ro 

 

HOTĂRÂREA NR. 121/2018 

privind respingerea plângerii prealabile formulate de către SC SUCIU COM SRL împotriva HCL 

nr. 602/2017 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ,  

MARȚI 27 FEBRUARIE 2018   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr. 167 

/2018; 

• Raportul de specialitate nr. 6632/16.02.2018, promovat de către Direcţia de Venituri din cadrul 

Municipiului Baia Mare ;  

• Raportul de specialitate nr. 1007/23.02.2018, întocmit de către Comisia de identificare a 

clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Baia Mare; 

• Plângerea prealabilă înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 5531/09.02.2018, formulată 

de către SC SUCIU COM SRL ; 

 

 

Având în vedere : 

• Art. 489, alin. (5), (6), (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul  Fiscal. 

• Pct.168 din H.G. nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal; 

• HCL nr. 602/2017 privind majorarea impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Baia Mare, 

str. 22 Decembrie nr. 1, aflată în propr ietatea SC SUCIU COM SRL; 

• H.C.L. nr. 549/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018  

• HCL nr. 514/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, anexa 3.  

• Art. 36, al. 2 lit. b, al. 4, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

• Art. 39 alin. 2 , art. 44, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţie i 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se respinge plângerea prealabilă formulată de către SC SUCIU COM SRL împotriva  HCL nr.  

602/2017 ca fiind neîntemeiată, pentru următoarele motive: 

- HCL nr. 602/2017 a fost adoptată conform prevederilor legale, respectiv art. 489, alin. 5 -8 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificări și completări și pct. 168 din H.G. 

nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, iar 

criteriile de încadrare a clădirii în categoria clădirilor neîngrijite sunt prevăzute în anexa 3 la 

H.C.L. nr. 514/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017;  
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- Pentru imobilul situat în Baia Mare str. 22 Decembrie nr. 1, aflat în proprietatea SC SUCIU COM 

SRL, a fost întocmită somația nr. 4884/14.09.2017, comunicată poștal cu confirmare de primire 

în data de 21.09.2017, prin care s-a dispus ca până la data de 30.11.2017, să se efectueze 

lucrările de întreținere/reparații/consolidare necesare prevăzute în „Nota de constatare a stării 

tehnice a imobilelor din Municipiul Baia Mare”, anexă la somație, și să comunice respectarea 

termenului; 

- Cu ocazia controlului efectuat la data de 05.12.2017 la imobilul situat pe str. 22 Decembrie nr. 1, 

comisia de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Baia 

Mare a constatat menținerea clădirii în categoria celor considerate ca fiind neîngrijite.  

 

 Art. 2  Prezenta hotărâre se comunică :  

• Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş 

• Primarului Municipiului Baia Mare 

• Direcției Economice 

• Direcției de Venituri  

• Direcției Poliția Locală 

• Comisiei de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite 

• SC Suciu Com SRL 

• Serviciului Administrație Publică Locală     

 

 

 

 

      Pop Mariana                                                                                        Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 16 

Pentru 16 

Impotrivă - 

Abţineri - 


