
       

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul fiscal 2014 
 

 Consiliul local al oraşului Aleşd, 

 Având în vedere: 

-referatul compartimentului de specialitate nr. 5537 din 20.05.2013, prin care se propune 

Consiliului local aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014; 

 -prevederile art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 -prevederile HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Codului fiscal; ale HG nr. 1.309/2012, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi 

taxele locale şi alte taxe similare acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, 

 -prevederile OG nr. 1/2013, privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 

domeniul impozitelor şi taxelor locale,   

 -prevederile art.5 alin(1) lit.a, art. 16 alin(2), art. 20 alin(1) lit.b din Legea nr. 273/2006, 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 -avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local, 

 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 2014, conform 

anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă tarifele la chirii, concesiuni şi alte taxe pentru anul 2014, pentru imobilele 

ce fac parte din domeniul public şi privat al oraşului Aleşd, conform anexei 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează biroul impozite şi taxe. 

 Art.4 Prezenta se comunică cu: 

  -Instituţia Prefectului Judeţul Bihor 

  -Primarul oraşului Aleşd 

  -Biroul impozite şi taxe 

               

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
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SECRETAR  
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Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi „pentru” din cei 16 consilieri prezenţi şi 17 consilieri în funcţie. 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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