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HOTĂRÂREA Nr. 114 
din 11.10.2005 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 76/28.06.2005 
privind impozitele şi taxele locale  

 
 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
11.10.2005, 

Având în vedere: 
- referatul compartimentului impozite şi taxe nr.7060/2005 
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local nr.7576/2005  
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.76/28.06.2005 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2006 
- prevederile art.38(2), lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare 
- prevederile Legii nr.571/2003- Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a Normelor Metodologice de aplicare a acestora 
- prevederile Legii nr.52/2003, cu modificările şi completările ulterioare 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.797/2005 privind aprobarea nivelurilor 

pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul 2006 

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 
mediului şi turism, administraţie publică locală; 

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

- votul pentru a 11 consilieri din totalul de 15 consilieri aflaţi în funcţie, fiind 
prezenţi la şedinţa Consiliului local un număr de 13 consilieri. 
În temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
  Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr.1 şi anexei nr.4 din Hotărârea 
Consiliului local nr.76/28.06.2005 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul fiscal 2006, conform anexelor nr.1-2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 
• primarului oraşului Nădlac, 
• cetăţenilor, prin afişare 
• compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei 
• Serviciului Public Edilitar Gospodăresc din cadrul primăriei 
• Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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