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HOTARARE 
 

Privind revocarea HCL nr.107/ 14.05.2009 şi a HCL nr. 210 / 18.09.2009 
  

Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou , judetul  Timis , 
 Avand  in vedere adresa  nr. 7151/S4/16.09.2009 a Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş 
,prin care  se solicită să revocăm HCL nr. 107 din 14.05.2009. 
 Ţinând cont de prevederile art.1 din Ordinul 752/2006 privind aprobarea procedurii de 
eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoanele fizice şi juridice, a certificatului de 
obligaţii bugetare, coroborat cu prevederile art. 254 alin 7 din Legea 571/2003 privind Codul 
Fiscal şi prevederile art. 113 alin 5 din Codul de procedură fiscală, 

In  temeiul   prevederilor  art.  36  aliniat (1) şi (2)  litera  “b, “  si  art.  45 aliniat  (1)  din  
Legea  administratiei  publice  nr.  215 / 2001 ,republicată 
 Adoptam  prezenta 
 

H O T A R A R E 
 

 Art. 1 -  Se  aproba revocarea   HCL nr.107/ 14.05.2009 privind modificarea punctului III din 
anexa la  HCL  nr. 65 din 30.11.2004 cu privire la eliberarea adeverinţelor de existenţă pentru intabularea 
construcţiilor  executate fără autorizaţie de construire şi pentru radierea construcţiilor demolate fără 
autorizaţie de demolare şi a HCL nr. 210 / 18.09.2009 privind anularea art.3 din  HCL cu nr. 107   din 
14.05.2009 privind eliberarea adeverinţelor de existenţă pentru intabularea construcţiilor  executate fără 
autorizaţie de construire şi pentru radierea construcţiilor demolate fără autorizaţie de demolare. 

 
Art. 2  -Se aprobă modificarea punctului III din anexa la  HCL  nr. 65 din 30.11.2004 cu privire la 

eliberarea adeverinţelor de existenţă pentru intabularea construcţiilor  executate fără autorizaţie de 
construire şi pentru radierea construcţiilor demolate fără autorizaţie de demolare după cum urmează: 

 
ACTE NECESARE ELIBERARII CERTIFICATULUI FISCAL 

 
- CERERE TIP I.T.L, 
- ACTUL  DE IDENTITATE  AL PROPRIETARULUI, MOSTENITORULUI SAU MANDATARULUI , 
- PROCURA SPECIALA, DUPA CAZ, IN ORIGINAL, 
- EXTRAS C.F , NU MAI VECHI DE 90 DE ZILE, 

 
 Art.3   Pentru obţinerea certificatului fiscal necesar la înstrăinarea bunurior ,solicitantul trebuie să 
fie înregistrat în evidenţele fiscale cu debitele achitate la zi,în toate celelalte situaţii,certificatul se va 
elibera şi în condiţia în care silicitantul are debite restante. 
 
 Art. 4  -  Prezenta  hotarare  se  comunica : 
  -  cetăţenilor ,prin afişare   ,                                                                                                                       
   - Instituţiei Prefectului  judetul  Timis-Contencios-Administrativ . 
   - Compartimentului taxe şi impozite din cadrul Primăriei Peciu Nou  
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