
       

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul fiscal 2017 
 

 

           Consiliul local al oraşului Aleşd, 

Luând act de raportul compartimentului de specialitate nr. 7373 din 14.11.2016 şi de 

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 

 Ţinând seama de dispoziţiile Titlului IX Impozite şi taxe locale, din Legea nr. 227/2015, 

privind Codul fiscal, precum şi ale HG nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal;  

 Ţinând seama de prevederile art. 20 şi 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificări şi completări, ale Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificări şi completări; 

 În baza prevederilor art. 36 alin (4) lit.”c” şi art. 45 alin (1) şi (2) lit.c şi art. 115 alin (1) lit.b 

din Legea nr. 215/2001, republicată, administraţiei publice locale, cu modificări şi completări, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

 Art.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale care se vor aplica în anul fiscal 2017, conform 
anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 Se aprobă Regulamentul privind stabilirea taxei special pentru oficiere cununii în 
zilele nelucrătoare, conform anexei 2,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3 Se aprobă tarifele la chirii, concesiuni şi alte taxe pentru anul 2017, pentru imobilele 
ce fac parte din domeniul public şi privat al oraşului Aleşd, conform anexei 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează biroul impozite şi taxe. 
 Art.5 Prezenta se comunică cu: 
  -Instituţia Prefectului Judeţul Bihor, Primarul oraşului Aleşd, Compartimentul 
impozite şi taxe, Compartimentul Urbanism, CT “Alex.Roman”, L.T.”C-tin Şerban” 
               
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                           GORDAN CĂLIN                                   
                                                                                               
         CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA  
 
Aleşd, 22 noiembrie 2016 
Nr. 77 
Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi “pentru”, 3 “împotrivă” şi 4 “abţineri” din cei 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 
  

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://prgabriel.files.wordpress.com/2008/11/330px-stema_romaniei_3svg2.png&imgrefurl=http://prgabriel.wordpress.com/2008/11/30/la-multi-ani-romania/&usg=__VonqgIYWIqOCpZUDjQovvlVMmvw=&h=343&w=250&sz=95&hl=ro&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=jF9oSBLG5wIQ0M:&tbnh=120&tbnw=87&prev=/images?q=stema+romaniei&um=1&hl=ro&sa=N&tbs=isch:1


       
 


