
 
R O M Â N I A                                        V I Z A T  
JUDEŢUL ARAD                                     SECRETAR 
MUNICIPIUL ARAD                           Doina Paul 
CONSILIUL LOCAL  

 
PROIECT 

                                                                                                
HOTĂRAREA nr._____ 
din _______________ 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad 
nr. 147/28.06.2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008 

 
Consiliul Local al Municipiului Arad: 

 Având în vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive 

înregistrată cu nr.70727/30.10.2007; 
- raportul Biroului Juridic, Contestaţii, Trezorerie din cadrul Direcţiei Venituri a 

Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr.70729/30.10.2007; 
- referatul Direcţiei Tehnice - Biroul Ridicări Vehicule nr.70743/30.10.2007; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.147/28.06.2007 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008; 
-    Prevederile art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.I, pct. 96 şi 97 din O.U.G. nr.106/04.10.2007 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; 
-  H.C.L.M. Arad nr.89/1997 privind aprobarea Planului Urbanistic General al      

Municipiului Arad; 
-    H.C.L.M. Arad nr.142/2005 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate 

al Planului Urbanistic General al Municipiului Arad şi al Regulamentului aferent 
acestuia; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 1, 
2, 3, 4 şi 5. 
În temeiul art.36 alin.(4) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 
147/28.06.2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008 se abrogă. 

 
Art.II.  Art.11 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

147/28.06.2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008 se modifică, 
având următorul cuprins: 

„ Se instituie taxele speciale pentru prestarea unor servicii de către Direcţia Venituri, 
conform anexei nr.9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ”. 



 
Art.III. Anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

147/28.06.2007 se modifică, având următorul cuprins: 
„1. Se instituie taxe speciale pentru prestarea de către Direcţia Venituri a următoarelor 

servicii: 
- întocmire dosar înregistrare auto: 
- întocmire dosar înregistrare clădire; 
- întocmire dosar înregistrare teren; 
- întocmire dosar pentru eliberare certificat de atestare fiscală; 
- identificare în arhivă a documentelor din dosarele fiscale, copiere şi legalizare. 

  

2.  Cuantumul taxelor se stabileşte astfel: 

A. Pentru persoane fizice: 

Nr. 
crt. Denumire serviciu prestat 

Cuantumul taxei pentru anul 
2008 

lei  
1 Întocmire dosar înregistrare auto: 

 25,00 

2 Întocmire dosar înregistrare clădire 5,00 
3 Întocmire dosar înregistrare teren 5,00 
4 Întocmire dosar pentru eliberarea certificatului de 

atestare fiscală 10,00 

5 Identificare în arhivă a documentelor din dosarele 
fiscale, copiere şi legalizare: 

- format A4 
- format A3 

 
1,00 leu/ pagină 

            1,50 lei/pagină 

 
 B. Pentru persoane juridice: 

Nr. 
crt. Denumire serviciu prestat 

Cuantumul taxei pentru anul 
2008 

lei  
1 Întocmire dosar înregistrare auto: 

 30,00 

2 Întocmire dosar înregistrare clădire 5,00 
3 Întocmire dosar înregistrare teren 5,00 
4 Întocmire dosar pentru eliberarea certificatului de 

atestare fiscală 20,00 

5 Identificare în arhivă a documentelor din dosarele 
fiscale, copiere şi legalizare: 

- format A4 
- format A3 

 
1,00 leu/ pagină 

            1,50 lei/pagină 

Aceste taxe se datorează de către contribuabilii, persoane fizice şi juridice, care 
solicită prestarea serviciilor menţionate la pct.1. 

 
3. Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de prestare a serviciilor, iar 

veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcţia Venituri pentru dotări (tehnică de calcul, 
birotică şi papetărie, investiţii, reparaţii şi igienizare birouri Direcţia Venituri, etc.), precum şi 
pentru plata orelor suplimentare efectuate de către personalul Direcţiei Venituri.” 



         
 Art. IV. Anexa nr. 20 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 
147/28.06.2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008 se 
completează cu: 
 „ Terenurile introduse în intravilanul municipiului Arad prin H.C.L.M. Arad 
nr.89/1997 privind aprobarea Planului Urbanistic General al      Municipiului Arad şi 
H.C.L.M. Arad nr.142/2005 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al 
Planului Urbanistic General al Municipiului Arad şi al Regulamentului aferent acestuia care 
nu se pot  individualiza prin denumirea proprie a străzii şi a numărului de ordine: zona de 
impunere D.*” 
 Notă: * Pentru perioada 2002-2007, aceste terenuri se încadrează în zona de impozitare D. 
 
 Art.V. După art.22 se introduce art.22^1cu următorul cuprins: 
 “ Se aprobă cuantumul taxelor speciale de ridicare, transport şi depozitare pentru anul 
2008, conform Anexei 21 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
 
 Art.VI. Anexa nr.21 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 
147/28.06.2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008 va avea 
următorul cuprins: 
 „  1. Taxele speciale ale Direcţiei Tehnice- Biroul Ridicări Vehicule se datorează 
pentru: 

- ridicare vehicule; 
- transport vehicule; 
- depozitare vehicule. 
 
2. Cuantumul taxelor se stabileşte astfel: 
  - pentru ridicare vehicule:                          100 lei; 
  - pentru transport vehicule:                        80 lei; 
  - pentru depozitare vehicule:                    100 lei/ 24 ore. 
 
 3. Taxele se achită la casieriile Primăriei Municipiului Arad, iar veniturile realizate vor 

fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi exploatare a serviciului, 
investiţii, cheltuieli de personal, plata orelor suplimentare şi alte cheltuieli legate de 
organizarea şi desfăşurarea activităţii serviciului.” 

 
          Art. VII. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului 
Arad şi se va comunica celor interesaţi de către serviciul Administraţie Publică Locală. 

 
 
 
 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      SECRETAR 
                                                                                                        Doina Paul 

 
 
 
 
 
 
 

 
















