
ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac - 315500, str.1 Decembrie nr.24, tel 0257/474345, fax 0257/473300, Judeţul Arad

e-mail:office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA  Nr.107
Din 29.07.2010

privind modificarea impozitelor aplicabile în anul fiscal 2010

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţă ordinară din data de
29.07.2010,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.7701/2010
- referatul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei

nr.7694/2010
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.183/18.12.2009 privind aprobarea

nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate,
precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2010

- prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.59/2010 privind modificarea Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal

-prevederile art.25, art.36(2), lit.b (4), lit.c din Legea nr.215/2001
privind   administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

-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

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social- culturale, culte,
învăţământ,  sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi
sport

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri
datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri
dobândite prin succesiune legală.
(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de
domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au
fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atesta calitatea de proprietar.



(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială
la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza
cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale
acestora.

Art.2. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul
de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea
fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din
tabelul următor:

Nr.
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

lei/200 cm3 sau
fracţiune din

aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv 9

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000
cm3 inclusiv 21

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600
cm3 inclusiv 72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000
cm3 inclusiv 144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290
6. Autobuze, autocare, microbuze 28

7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone inclusiv 36

8. Tractoare înmatriculate 21

Art.3. Pentru anul fiscal 2010, termenul de plată a diferenţelor de impozit
rezultate în urma aplicării prevederilor de la art.1-2 este 31 decembrie 2010.
Persoanele fizice care achită integral până la data de 30 septembrie 2010 impozitele
recalculate în urma aplicării prevederilor de la art.1-2, pentru diferenţele rezultate,
beneficiază de bonificaţia stabilită prin Hotărârea Consiliului Local Nădlac
nr.183/18.12.2009, respectiv 5 %.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna iulie 2010.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

-primarului oraşului Nădlac
-compartimentului Impozite şi taxe din cadrul primăriei oraşului Nădlac
-cetăţenilor, prin afişare
-Instituţiei Prefectului judeţului Arad, Direcţia Controlul legalităţii actelor,

juridic, relaţii publice şi secretariat- Compartimentul Controlul legalităţii actelor şi
contencios.
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