
       

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul fiscal 2019 
 

 

           Consiliul local al oraşului Aleşd, 
Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat sub nr. 3243 din 16.04.2018; raportul compartimentului de specialitate nr. 2178 din 
08.03.2018 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 2019, conform 
anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 Se aprobă Regulamentul privind stabilirea taxei speciale pentru oficiere cununii în 
zilele nelucrătoare și pentru alte taxe speciale, conform anexei 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.3 Se aprobă tarifele la chirii, concesiuni şi alte taxe pentru anul 2019, 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     
                  VANCEA TUDOREL DANIEL                           
                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                SECRETAR 
         LAURAN NICOLETA  
 
Aleşd, 25 aprilie 2018 
Nr. 44 
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 5 ”abțineri” din 16 consilieri prezenți și 17 în funcție  
    

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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