
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA AITON 
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E-mail : comunaaiton2013@gmail.com 

H O T Ă R Â R E A  nr. 64 

din 06.11.2015 

Privind stabilirea pentru anul 2016 a impozitelor şi taxelor locale precum şi a amenzilor aplicabile 

la nivelul Comunei Aiton, jud. Cluj  
 

Consiliul local al Comunei Aiton din judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru ordinară din data de 

06.11.2015; 

Având în vedere necesitatea şi obligativitatea stabilirii impozitelor şi taxelor locale precum şi a 

amenzilor pentru anul fiscal 2016; 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Comunei Aiton d-l Nicolae Făgădar, 

privind aprobarea impozitelor taxelor speciale precum şi amenzile aplicabile începând cu anul  2016 pentru anul 

fiscal 2016; 

 Văzând Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului precum şi 

avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local; 

 În conformitate cu prevederile:  

           -  Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,  cu modificările si completările ulterioare; 

           - HG nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 

              asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul  2013; 

           - Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (4), lit. “c „si art. 45 alin.(2),lit.”c” din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă impozitele, taxele locale şi amenzile datorate de către contribuabili persoane fizice şi 

juridice pentru anul 2016, prevăzute în  Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  Prezenta hotărâre are un caracter normativ  şi se aplică începând cu data de 01.01.2016.  

Art.3. Prezentei hotărâri îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Taxele judiciare de timbru sunt cele stabilite prin OUG 80/2013 cu modificările şi completările 

ulterioare şi la nivelurile indexate. 

Art.5. Taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevăzute de Legea nr. 117 din 1999 cu modificările şi 

completările ulterioare şi la nivelurile indexate. 

Art.6. Prin prezenta hotărâre se abrogă în totalitate prevederile hotărârii nr.54/21.11.2014 a Consiliului 

Local al Comunei Aiton.  

 Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Aiton şi 

personalul din aparatul propriu cu atribuţii pe linie de buget-finanţe, contabilitate. 

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Stan Vasile 
                                                   

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                       SECRETAR, 

                                     Budai Bela 
Număr consilieri in funcție :       9 

  Număr consilieri prezenți   :       8 

  Hotărâre adoptata cu : voturi pentru   8 

        abțineri  --- 

                                                                împotriva  --- 


