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H O T Ă R Â R E A  nr. 54 

din 21.11.2014 

Privind stabilirea pentru anul 2015 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 

21.11.2014; 

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

amenzilor pentru anul fiscal 2015; 

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  2015 pentru anul 

fiscal 2015; 

 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 2015, prevăzute în  Anexele 1 -  6,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  Prezenta hotărâre are un caracter normativ  şi se aplică începând cu data de 01.01.2015.  

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.57/11.12.2012 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, 
Dragoste Liviu-Iuliu 

                                                   

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                           SECRETAR, 

                                    Budai Bela 
Număr consilieri in funcție :       9 

  Număr consilieri prezenți   :       8 

  Hotărâre adoptata cu : voturi pentru   8 

        abțineri  -- 

                                                                împotriva  -- 
 

mailto:primariaaiton_ro@yahoo.com


R O M Â N I A 

JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA AITON 

-CONSILIUL LOCAL- 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Aiton Str. Principală nr. 419/A  ; telefon / fax : +40-264-310400 , +40-264-310404 

E-mail : primariaaiton_ro@yahoo.com 

PROIECT DE  H O T Ă R Â R E   5 

din 30.12.2012 

 

Privind stabilirea pentru anul 2013 a impozitelor şi taxelor locale precum şi a amenzilor aplicabile 

la nivelul Comunei Aiton, jud. Cluj  
 

 

 
Pentru şedinţa de lucru a Consiliului Local al Comunei Aiton întrunit de îndată, la data de  

31.12.2012 ; 

Având în vedere necesitatea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2013; 

 Văzând Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu precum si 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 Administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul drepturilor conferite prin art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administrației 

publice locale republicată; 

 Primarul Comunei Aiton jud. Cluj; 

 

PROPUNE : 
 

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

juridice pentru anul 2013, prevăzute în  Anexele 1 -  6 (conform HG nr. 1309/2012),care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre.   

Art.2.  Prezenta hotărâre are un caracter normativ  si se aplica începând cu data de 01.01.2013.  

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 Lege 146 din 1997 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.  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. 

 

 

 Iniţiator 

   PRIMAR, 

                                                     Nicolae Făgădar 
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RAPORT 
al Comisiei de specialitate nr. I. 

 
Privind stabilirea pentru anul 2015 a impozitelor şi taxelor locale precum şi a amenzilor aplicabile 

la nivelul Comunei Aiton, jud. Cluj  
 

 
            Comisia de specialitate nr.  ___I__ din cadrul Consiliului local al Comunei 

Aiton , întrunită în şedinţa de lucru din data de 20 noiembrie 2014 a analizat proiectul de 

hotărâre,elaborat din iniţiativa d-lui Primar  Nicolae Făgădar, privind necesitatea stabilirii impozitelor 

şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015 

       Comisia , în urma dezbaterilor , constată că proiectul a fost elaborat în conformitate cu 

următoarele acte normative:    

-  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-     Legii nr. 356/2013- Legea Bugetului de Stat; 

-     Legea 273/2006 –privind Finanţele Publice Locale,cu modificările şi completările ulterioare;          

 

 Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 215 / 2001 - Legea administraţiei publice 

locale , republicată completările şi modificările ulterioare; 

                       Comisia de specialitate nr.___I__ -  acordă Aviz favorabil proiectului de hotărâre 

menţionat mai sus  şi propune Consiliului  Local al Comunei Aiton aprobarea proiectului de hotărâre 

în forma prezentată de către iniţiator în vederea emiterii unei hotărâri în acest sens ( se vor specifica 

eventualele modificări )  

 
      
      Preşedinte de comisie  d-l __Reti Ştefan_        semnătura………………………… 

            

      Secretar comisie d-l.__   _Stan Vasile           __ semnătura………………………. 

  

                 Membru comisie d-l ___Bükös Ştefan           __semnătura…………………………. 

 
 
 

 
 
 

 

 


