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Proiect
Avizat secretar UAT Nădlac

HOTĂRÂREA NR.
Din _____2018
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a limitelor amenzilor care se
fac venit la bugetul local care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în
anul fiscal 2019

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data
de________2018,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.1948/2018
- referatul șefului de serviciu buget- d-l Gondec Pavel și a d-nei Doval Anaconsilier din cadrul compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei
oraşului Nădlac nr.37848/2018
- prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată
- rata inflației pentru anul 2017 în procent de 1,3 %
- procesul verbal de afișare și anunțul propriu-zis nr.37848/12.03.2018 în baza
prevederilor Legii nr.52/2003
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, actualizată
- prevederile art.36(1), (2), lit.b, (4), lit.c, (9) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, actualizată
- avizul ___ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină
- avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie
mediu şi turism, administraţie publică locală
- avizul ____ al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
În temeiul art.45(2), lit.c și art.115(1), li.b din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, actualizată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. În aplicarea prevederilor art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul
Fiscal, actualizată, se aprobă nivelurile impozitelor şi taxelor locale care constau într-o
anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum
și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza
ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2019, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac
și se comunică către:
- cetăţeni, prin afişare
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor
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