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HOTĂRÂREA Nr. 5 
din 23.01.2006 

privind revocarea alin. 3 din Capitolul II din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
114/11.10.2005 

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

23.01.2006, 
Având în vedere: 

- Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Local Nădlac nr.332/2006 

- referatul secretarului din cadrul primăriei nr.384/2006 
- 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; 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.114/11.10.2006 modificarea şi 

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

- prevederile Legii nr.571/2003- Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a Normelor Metodologice de aplicare a acestora 

- prevederile Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările 
ulterioare 

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

- votul pentru a 14 consilieri din totalul de 15 consilieri 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, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
  Art.1. Se aprobă revocarea alin.3 din Capitolul II din anexa nr.1 din Hotărârea 
Consiliului local nr.114/11.10.2006, în sensul revocării taxei pe terenul amplasat în 
extravilan în cuantum de  2 Ron/ha. 

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

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
BODNĂRESCU VASILE CONSTANTIN                          Secretar 
                      ALEXANDRU GROS 
 
C.A./C.A. 
Hot revocare alin.3 
5 exp. 
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