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HOTĂRÂREA  Nr.18
din 19.01.2011

privind modificarea nivelurilor impozitului pentru mijloacele de transport prevăzute la 
art.263, alin.4,5 din Codul Fiscal, aplicabile anul fiscal 2011

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţă ordinară din data de 
19.01.2011, 

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.138/2011
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.163/27.12.2010 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

- referatul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei oraşului 
Nădlac  nr.26/04.01.2011

- prevederile art.263, alin.4,5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1347/ 29.12.2010 privind aprobarea 
nivelurilor impozitului pentru mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.4,5 din 
Codul Fiscal, aplicabile anul fiscal 2011

  - 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 aprobă modificarea nivelurilor impozitului pentru mijloacele de 
transport prevăzute la art.263, alin.4,5 din Codul Fiscal, aplicabile anul fiscal 2011, 
conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna ianuarie 2011.
Art.3. Prezenta modifică şi completează în mod corespunzător anexa la 

Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.163/27.12.2010.
Art.4. 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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