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  HOTĂRÂREA Nr. 77 

Privind: majorarea cu 300% a impozitului pentru imobilul situat  în intravilanul 

comunei Păușești, sat Pausesti,strada Principala,nr.3, județul Vâlcea, doamnei 

VINTILA MARIA, în calitate de prezumtibil mostenitor al defunct CRUCERU 

CONSTANTIN, ca urmare a constatării stării tehnice la cladiri si terenuri neîngrijite 

 

 

Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 29.12.2022, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 

Văzând că prin H.C.L. nr.61/2022, domnul  consilier Nedelcu Constantin 

Claudiu a fost ales preşedinte de şedinţă; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei; 

 - referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr.  8092/22.12.2022, prin 

care se propune aprobarea impozitului cu 300% pentru imobilul situat  în intravilanul 

comunei Păușești, sat Pausesti, strada Principala, nr.3, județul Vâlcea, doamnei 

VINTILA MARIA, în calitate de prezumtibil mostenitor al defunct CRUCERU 

CONSTANTIN;  

- raportul nr.  8093/22.12.2022, întocmit de compartimentul impozite si taxe 

locale, prin care se propune majorarea impozitului cu 300% pentru imobilul situat  

în intravilanul comunei Păușești, sat Pausesti, strada Principala, nr.3, județul Vâlcea, 

doamnei VINTILA MARIA, în calitate de prezumtibil mostenitor al defunct 

CRUCERU CONSTANTIN;  

- raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei Păușești, înregistrat sub nr.8101/22.12.2022; 

          - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub 

nr.8243/29.12.2022 ; 

Având în vedere Regulamentul privind stabilirea criteriilor de majorare a 

impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul comunei 

Păușești, aprobat prin H.C.L. nr.38/14.06.2022; 

          -Tinand cont de somaţia nr.6484  din 07.10.2022, precum şi nota tehnică de 

constatare a terenurilor neîngrijite de pe raza comunei Păușești, întocmită de către 

comisia de specialitate din cadrul comunei Păușești; 
în temeiul prevederilor art.489, alin.(5) - (8) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale punctului nr.168 lit. a) 
Titlul IX din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 de aprobare a normelor metodologice 
de aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ; 

în baza art.129, alin.(2), lit.b), coroborat cu alin.(4), lit. c), art.139, alin.(3), 
lit. c) şi art.196, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 



 
HOTĂRĂȘTE: 

 

         Art.1.Se aprobă majorarea cu 300% a impozitului pentru imobilul situatîn 

intravilanul comunei Păușești, sat Pausesti, strada Principala, nr.3, județul Vâlcea, 

doamnei VINTILA MARIA, în calitate de prezumtibil mostenitor al defunct 

CRUCERU CONSTANTIN, ca urmare a constatării stării tehnice la cladiri si 

terenuri neîngrijite. 

Art.2.Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 

2023. 

Art.3. Primarul comunei şi compartimentul de specialitate al primarului vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. Compartimentul impozite și taxe va comunica prezenta hotărâre 

doamnei VINTILA MARIA.       

         Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica in copie 
      -  Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea, în vederea exercitării controlului de 
legalitate,  
       - Primarului comunei Pausesti,  
       - publicarea pe pagina de internet www.comunapausesti-otasau.ro, Secțiunea 
Monitorul Oficial Local. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă și 0 abțineri.  

                                                                                 
           Preşedinte de şedinţă,                                                   Contrasemnează 

                Consilier,                                                        Secretar general comună, 

      Constantin-Claudiu NEDELCU                                       Daniela PĂLOIU  

 

 
    
 

 

 

 

Păușești: 29.12.2022 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII 

CONSILIULUI LOCAL NR. 77/29.12.2022 

Nr. crt.  Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate absolută 29/12/2022  

2 Comunicarea către primar 10/01/2023  

3 Comunicarea către prefectul județului  16/01/2023  

4 Aducerea la cunoștința publică 18/01/2023  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 18/01/2023  

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice după caz ……./……../  

 

http://www.comunapausesti-otasau.ro/


 

 

 

 

 


