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HOTĂRÂREA NR.142
Din 24.11.2010

privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind

„aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe
asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2011

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.11.2010,
Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului  oraşului Nădlac nr.12663/2010
- referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local

Nădlac nr.12661/2010
- referatul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei oraşului Nădlac

nr.12505/2010
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

nr.12511/2010
- referatul compartimentului urbanism din cadrul primăriei nr.12411/2010
- prevederile Titlului IX, art.248-294 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile HG nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,

impozitele şi taxele locale şi alte taxe assimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile începând cu anul 2010

- prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare

- prevederile art.27-30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare

- 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. Se emite acordul de principiu, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, asupra proiectului de hotărâre
privind „aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor
taxe asimilate, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2011”, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- cetăţenilor prin afişare
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii

Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.
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