
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU CRISULUI 
JUDETUL  BIHOR 
 
 
 

Proiect hotarare  
 

Privind stabilirea  cuantumului impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2018   

                 

Având în vedere prevederile Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX privind 
impozitele şi taxele locale, art.495 lit f); Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de 
reglementare a pieței produselor din sectorul agricol ; 

                  Luând în considerare prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice    

 
                  Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
                     În temeiul prevederilor art.27, art.36 alin (2) lit b), alin (4) lit.c) şi al prevederilor art. 
45alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,         

          Vazand votul majoritatii consilierilor locali prezenti ; 

 Consiliul Local al comunei Vadu Crisului, judetul Bihor, 

H O T A R E S T E : 
 

Art. 1 .  Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2018  conform tabloului cu valorile  
impozabile , impozitele, taxele  locale  şi  amenzile, stabilite in sume fixe sau cote procentuale pentru 
anul 2018 –Anexa la prezenta hotarare. 
 
Art. 2.  În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2018 
a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o 
bonificaţie în cuantum de 10%, cu excepția art.3. 
             În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie până la data de 
31.03.2017 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, 
se acordă o bonificaţie în cuantum de 10%, cu excepția art.3. 
 
  Art. 3.  Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a  taxei pentru eliberarea autorizatiei de 
construire in cazul persoanelor fizice, precum  si  a  impozitului pe teren,  pentru anul 2018,  se 
utilizeaza  ultima Hotarare a  Consiliului Local al comunei Vadu Crisului   privind delimitarea zonelor. 
 



 Art.4. – (1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Bihor, in vederea exercitarii  
controlului cu privire  la legalitate  si se  aduce la cunostinta publica prin grija  secretarului Primariei 
Vadu Crisului . 
            -(2) Aducerea la cunostinta  publica  se face prin  afisare la sediul Primariei Vadu Crisului .                
 Art.5.  Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei si se va 
comunica cu : 

• -Primar  
• -Secretar 
• -Sef birou financiar 
• -Prefectura Judetului 
• -Consiliul Judetean Bihor 
 

INITIATOR PROIECT 
PRIMAR 

COSMA Dorel-Florian 


