
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. _____ din 27.11.2018 
 

privind aprobarea încheierii unui protocol  pentru reglementarea situației fiscale privind 

impozitul pe terenurile extravilane situate în comuna Ghiroda, sat Giarmata Vii, parcelele 

A477, A479, A488, A482, A484, A490, A492, A495, A497, A500  mp 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de 

27.11.2018: 

     Având în vedere :  

 expunerea de motive a d-lui primar ing. Bunescu Virgil: 

 raportul întocmit de d-na Salavat-Ecobici Irina – consilier juridic în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului; 

 art. 463 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 Sentința civilă nr. 3811/14.10.2014 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 8811/30/2012 

rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 6044/21.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara 

în Dosar nr. 8811/30/2012, având ca obiect stabilirea limitei de hotar între UAT Giarmata și UAT 

Ghiroda; 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administraţia publică ;  

 avizul favorabil acordat de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Giarmata; 

      În temeiul art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

       H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E   : 

 

    ART. 1. Se aprobă încheierea unui protocol  pentru reglementarea situației fiscale privind impozitul pe 

terenurile intravilane situate în comuna Ghiroda, sat Giarmata Vii, parcelele A477, A479, A488, A482, 

A484, A490, A492, A495, A497, A500  , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 ART. 2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 ,,împotrivă”, 

0,,abțineri”. 

 ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Juridic. 

 

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică : 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 

 

 



 Instituției Prefectului -  Județul Timiș; 

 Primarului Comunei Giarmata; 

 Compartimentul Juridic; 

 Serviciul Contabilitate,  Buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale,Taxe și 

Impozite; 

 U.A.T Ghiroda; 

 se va afișa. 

 

 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                                                                                        SECRETAR 

               TIUCH LENUȚA                                                            GHERMAN SORINA-ANA    


