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ROMÂNIA
JUDEŢUL  ARAD

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC
315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300

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

HOTĂRÂREA NR.4
din 11.01.2012

privind aprobarea pentru anul 2012 a impozitului pentru mijloacele de transport cu masa
totală maximă autorizată de peste 12 tone, precum și modificarea și completarea anexei

la Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.232/28.12.2011

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.01.2012,
Având în vedere:

- Expunerea de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.169/2012
- referatul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei oraşului Nădlac

nr.131/2012
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.232/28.12.2011 privind aprobarea nivelurilor

valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, precum
şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2012

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

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.125/2011 privind modificarea
și completarea 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. Se aprobă nivelurile pentru anul 2012 a impozitului pentru mijloacele de
transport cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, conform art.1. din anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Art.2-3 din anexa la prezenta hotărâre modifică și completează în mod
corespunzător anexa la Hotărârea  Consiliului Local Nădlac nr.232/28.12.2011.

Art.3. Prezenta hotărâre are aplicabilitate începând cu luna ianuarie 2012 până la
data de 31.12.2012.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- cetăţenilor prin afişare
- compartimentului impozite și taxe din cadrul primăriei
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ–

Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Șomrak Dușan Secretar

Gros Alexandru
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