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HOTARAREA nr.51/2005
cu privire la stabilirea impozitelor i taxelor locale aferente anului fiscal 2006

Consiliul local al comunei Vidra ,judetul Alba ,intrunit in sedinta ordinara in data de
31.08.2005,
Luand in dezbatere expunerea de motive la proiectul de hotarare nr.51/2005 initiat de catre
domnul Resiga Ioan Alexandru , primarul comunei cu privire la stabilirea impozitelor i taxelor
locale aferente anului fiscal 2006;
-raportul compartimentului de specialitate a primariei;
-avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local Vidra;
Avand in vedere prevederile:
- Legii nr.571/2003 Lege privind Codul fiscal;
H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003
Lege privind Codul fiscal;
H.G. nr.797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele i
taxele locale i alte taxe asimilate acestora, precum i pentru amenzile care se indexeaz anual pe baza
ratei infla iei, aplicabile în anul fiscal 2006;
- art.38 lit.(d) din Legea nr.215/ privind administratia publica local , cu modific rile i
complet rile ulterioare;
In temeiul art. 46 alin(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica local , cu
modific rile i complet rile ulterioare,
HOTARASTE
Art. 1 Stabile te impozitele i taxele locale aferente anului fiscal 2006 conform anexei parte
integrant a prezentei hot râri.
Art . 2 Incadrarea in zona din cadrul localitatii a satelor din comuna Vidra conform anexei
nr.2 parte integranta a prezentei hotarari.
Art . 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se încredin eaz primarul comunei
Vidra domnul Resiga Ioan Alexandru.
Art. 4 Secretarul comunei asigur aducerea la cuno tinta public a prezentei hot râri.
Prezenta hot râre se înainteaz i se comunic :
Prefecturii judetului Alba;
Primarului i viceprimarului;
Compartimentului financiar-contabil al prim riei Vidra;
Se afiseaza la avizierul din incinta primariei.
Se anexeaz la dosarul edin ei.
Vidra la 31 august 2005
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