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                                                               HOT RÂREA NR. 7                                                   
                                                                         din 26.01.2017                                                                          

                                  pentru modificarea Hot rârii Consiliului Local nr. 117/21.12.2016  
  

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de 26 
ianuarie 2017; 

 
 Având în vedere Expunerea de motive nr. 983/2017 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, 
Raportul de specialitate nr. 984/2017 al Direcţiei Economice şi Avizul Comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico-socială,  buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură a Consiliului Local; 
 
 În baza prevederilor  art. VI din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 36 
alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c  din Legea nr. 215/2001; 
 
 În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,  
           HOT R ŞTE: 

 
 Art.I. Hot rârea Consiliului Local nr. 117/21.12.2016  privind stabilirea valorilor impozabile, a 
impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, taxelor speciale, precum şi a tarifelor şi 
chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al oraşului Şimleu Silvaniei 
pentru anul fiscal 2017 se modifică după cum urmează: 
 
 1. ”Capitolul IX – ALTE TAXE LOCALE” din Anexa nr. 1 la Hot rârea Consiliului Local 
nr.117/21.12.2016  privind stabilirea valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale, altor taxe 
asimilate acestora, taxelor speciale, precum şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce 
aparţin domeniului public şi privat al oraşului Şimleu Silvaniei pentru anul fiscal 2017 se modific  și se 
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 2. Începând cu data de 1 februarie 2017, articolul 9 din Hotărârea Consiliului Local nr. 117/ 
21.12.2016 privind stabilirea valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate 
acestora, taxelor speciale, precum şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin 
domeniului public şi privat al oraşului Şimleu Silvaniei pentru anul fiscal 2017 și anexa nr. 9 la această 
hotărâre se abrog . 
 
        3. Articolul 12 din Hotărârea Consiliului Local nr. 117/ 21.12.2016 privind stabilirea valorilor 
impozabile, a impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, taxelor speciale, precum şi a 



tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al oraşului 
Şimleu Silvaniei pentru anul fiscal 2017  se abrog . 
           
         Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei şi Direcţia Economică. 
 
 Art.V. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
           Art.VI. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
              -Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
    -Prefectul Judeţului  Sălaj; 
    -Direcţia Economică; 
    -Serviciul urbanism; 
    -Biroul cadastru; 
    -Biroul administrativ-gospodăresc, administrarea pieţei; 
                        -Compartimentul control comercial, transport public local; 
                        -SPCLEP;            
    -cetăţenii oraşului prin afişaj şi publicare pe pagina web a oraşului; 
    -dosar hotărâri.           
 
 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ ,                                                      CONTRASEMNEAZ , 
                        OPREA MIHAI                                                                 SECRETAR DELEGAT,  
                                                   ALINA-MARIANA PETHO        
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


