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ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
                                                              HOTARÂREA NR. 18 
                                                                    DIN   25.02.2014 
 
 PRIVIND STABILIREA UNEI TAXE PENTRU SERVICIUL DE MULTIPLICARE LA 
                    COPIATOR EFECTUAT UNOR TERłE PERSOANE 
 
 
CONSILIUL LOCAL PECICA AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa 
ordinară, din data de 25.02.2014 
 
 Având în vedere: 
- Raportul nr.4070/12.02.2014 doamnei  Munteanu Violeta,consilier juridic în cadrul aparatului de 
specilaitate al Primarului orasului Pecica  ; 
- Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica prin care arată oportunitatea stabilirea unei 
taxe pentru serviciul de multiplicare la copiator efectuat unor terŃe persoane  
- prevederile legii  nr. 67 din 25 martie 2004 (republicată)(actualizată) pentru alegerea autorităŃilor 
administraŃiei publice locale, art. 16 punctul (3) coroborat cu art. 9 alin.2 din Legea nr. 544/2001 
privind liberul acces la informatiile de interes public 
- prevederile art. 26 (6^1) al Legii  nr. 35 din 13 martie 2008 (*actualizată*) 
pentru alegerea Camerei DeputaŃilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
67/2004 pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, a Legii administraŃiei publice 
locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, actualizata si modificata  
-prevederile art. 36 alin.4 litera c din Legea nr. 215/2001 a AdministraŃiei Publice Locale, 
republicată 
-  avizul comisiilor de specilitate din cadrul Cosniliului Local  Pecica 
- Votul pentru a  17  consilieri din cei 17 în funcŃie,  fiind prezenŃi 17 consilieri, 
În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a AdministraŃiei Publice Locale, republicată 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
ART.1 Se stabileste taxa de 25 bani/pagina pentru servicul de multiplicare la copiator efectuat 
partidelor politice si tertelor persoane interesate. 
ART.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinŃează primarul prin sef Serviciu impozite 
si taxe şi se comunică cu: 

- Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
- Toate serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Pecica, 

 
 
 
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                             SECRETAR, 
             CHIFOR VASILE                                                                             MOł ADELA 

 


