
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC                          
A/4                                  
 

HOTĂRÂREA Nr. 78 
din 25.05.2004 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, valorilor impozabile şi a cotelor 
procentuale prevăzute în limite pentru anul 2005 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară a Consiliului 
local din data de 25.05.2004, 
 Având în vedere: 

- referatul Biroului Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei oraşului 
Nădlac nr.4417/2004 

- prevederile art. 288 (1) din Legea nr.571/2003- Codul Fiscal  
- prevederile art.38(2), lit.d din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină 
- votul a 14 consilieri din totalul de 17 consilieri 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, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Impozitele şi taxele locale prevăzute între anumite limite, valorile 
impozabile pe mp de suprafaţă construită la clădiri, cotele procentuale prevăzute 
pentru calculul unor impozite şi taxe care, potrivit legii, constituie venituri ale 
bugetelor locale, se stabilesc pentru anul 2005, în conformitate  cu nivelurile înscrise 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Nivelul procentului de bonificaţie acordat  pentru plata integrală de 
către persoanele fizice  a impozitului pe clădiri şi teren până la data de 15 martie 2004 
se stabileşte la 10 %. 
 Art. 3.  Impozitele şi taxele locale vor fi indexate în funcţie de indicele de 
inflaţie stabilit prin Hotărâre a guvernului, în cazul în care rata inflaţiei va depăşi 5 %. 

Art.  4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu 1 ianuarie 2005. 
Art. 5. Cu intrarea în vigoare a prezentei se abrogă orice hotărâre privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale ce constituie venituri ale bugetelor locale  
adoptată anterior. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- Biroului de impozite şi taxe din cadrul primăriei 
- cetăţenilor, prin afişare 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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