JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
A/4

HOTĂRÂREA nr.23
Din 28.03.2003
privind scutirea de la plata taxei speciale pe anul 2003, stabilită în vederea finanţării
cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Serviciului public de pompieri civili Nădlac, a
S.C.BACHUS 2000 SRL, A.F.”DIANA” Nădlac şi S.C. ”ZLATY KRUZOK” SRL
Consiliul local al oraşului Nădlac,întrunit în şedinţa extraordinară din 28.03.2003,
Având în vedere:
-Cererea nr.1826/2003 a A.F. ”DIANA” Nădlac prin care aceasta solicită scutirea pe anul
2003 de la plata taxei speciale destinate finanţării S.P.P.C. Nădlac .
-Raportul nr.2883/2003 a Serviciului public de pompieri civili Nădlac.
-Dispoziţia nr.127 din 28.02.2003 de anulare a autorizaţiei nr.148/1992.
-Cererea nr.1953/2003 a SC “BACHUS” 2000 “SRL prin care aceasta solicită scutirea pe
anul 2003 de la plata taxei speciale destinate finanţării S.P.P.C. Nădlac.
-Încheierea la dosarul nr.20669/2002 prin care se dispune dizolvarea societăţii comerciale
BACHUS 2000 SRL .
-Cererea nr.1954/2003 a SC “ZLATY KRUZOK”SRL prin care aceasta solicită scutirea
pe anul 2003 de la plata taxei speciale destinate finanţării S.P.P.C. Nădlac.
-Certificatul de înscriere de menţiuni din 21.11.2002 în care se notifică întreruperea
activităţii SC “ZLATY KRUZOK” SRL.
-Hotărârea Consiliului local Nădlac nr.38 din 28.05.2002 privind stabilirea taxelor
speciale pe anul 2003 în vederea finaţării cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a
S.P.P.C.Nădlac,modificată prin Hotărârea nr.90/2002.
-Lista cuprinzând agenţii economici şi alte unităţi cu scop lucrativ şi taxa specială stabilită
pentru finanţarea S.P.P.C. Nădlac pe anul 2003 funcţie de încadrarea în categoria pericolului de
incendiu.
-Prevederile art.45 alin.4 din Legea privind finanţele publice locale nr.189/1998 cu
modificările şi completările ulterioare.
-Avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi economico-finaciare,juridică
şi de disciplină.
-Votul a 16 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi în funcţie ,fiind prezenţi la şedinţa
Consiliului local un număr de 17 consilieri.
În temeiul art. 46(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se scutesc de la plata taxei speciale pe anul 2003 ,stabilită în vederea finanţării
cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Serviciului public de pompieri civili Nădlac,
societăţile S.C.BACHUS 2000 SRL, A.F.”DIANA” Nădlac şi S.C. ”ZLATY KRUZOK” SRL.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică.
-Primarului oraşului Nădlac.
-Serviciului Impozite şi Taxe a Primăriei oraşului Nădlac.
-Serviciului Public de Pompieri Civili Nădlac.
-Prefecturii Judeţului Arad,Direcţia pentru controlul de legalitate a actelor şi
contencios administrativ.
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