
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC                     
A/4                                                        

 
HOTĂRÂREA Nr. 195 

din 30.12.2004 
privind modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 31/31.10.1994 privind încadrarea 
terenurilor pe zone în cadrul localităţii în vederea stabilirii impozitului pentru contribuabilii care deţin 

în proprietate suprafeţe de teren ocupate de clădiri şi alte construcţii 
 
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 30.12.2004, 
Având în vedere : 

- Referatul compartimentului urbanism din cadrul primăriei oraşului Nădlac nr. 
11958/2004 

- Prevederile art. 38(2), lit. „f” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare 

- Prevederile art. 247, indice 1, pct. 6(2) din Normele de aplicare a Legii nr. 
571/2003- Codul Fiscal 

- Hotărârea Consiliului local nr. 31/31.10.1994 privind încadrarea terenurilor pe zone 
în cadrul localităţii în vederea stabilirii impozitului pentru contribuabilii care deţin în 
proprietate suprafeţe de teren ocupate de clădiri şi alte construcţii 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
juridică şi de disciplină 

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 
mediu şi turism, administraţie publică locală 

- votul a 14 consilieri din totalul de 15 aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 
Consiliului Local un număr de 14 consilieri, 

În temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE  : 

 
 Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului local nr. 31/31.10.1994 
privind încadrarea terenurilor pe zone în cadrul localităţii în vederea stabilirii impozitului pentru 
contribuabilii care deţin în proprietate suprafeţe de teren ocupate de clădiri şi alte construcţii, conform 
anexei nr.1 şi anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Modificarea anexei nr. 1 al HCL nr. 31/1994, conform art. 1, constă în modificarea 
limitei intravilanului oraşului Nădlac. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului oraşului Nădlac 
- compartimentului urbanism din cadrul primăriei 
- compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei 
- Prefecturii Judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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