
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 

 în oraşul Balş 
 
 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.11.2010,  
 Având în vedere: 

- Referatul numărul 12351/24.11.2010 al Biroului Impozite şi Taxe locale; 
- Referatul numărul 12401/26.11.2010 al Serviciului Administrarea Pieţelor; 
- Raportul numărul 12341/24.11.2010 al Compartimentului de Transport; 
- prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile, 
- Raportul nr. 208/30.11.2010 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-

socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE: 

 
 
 

Art. 1. Se aprobă nivelul valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate 
acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2011 în oraşul Balş, conform anexei 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă taxele speciale prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art. 3. Se aprobă nivelul taxelor pentru activitatea de taximetrie pe anul 2011 în oraşul Balş 

conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4. – Se aprobă majorarea bonificaţiei acordate persoanelor care achită integral taxele şi 
impozitele locale aferente anului 2011 pănâ la data de 31 martie 2011, de la nivelul de 7% la 10%. 
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 Art. 5. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş,  Serviciului Taxe şi Impozite locale pentru ducere la îndeplinire şi 
Institutiei Prefectului Judeţului Olt . 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Marin Constantin 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 

                                                                               lit a) din Legea nr. 215/2001 
                                               SECRETAR 

                                                                                             Jr. Dinu Constantin    
Balş, 30.11.2010 
Nr. 112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiliul Local Balş 
Anexa nr. 3 la HCL nr. 112/30.11.2010 

 
 

Nivelul taxelor pentru activitatea de taximetrie pe anul 2011 
 

Pentru anul 2011, nivelul taxelor pentru activitatea de taximetrie din oraşul 
Balş sunt următoarele: 

- eliberare sau vizare autorizaţie de transport taxi: 600 lei/ 5 ani; 
- eliberare sau vizare autorizaţie taxi/copie conformă: 120 lei/an/vehicul; 
- acces în locurile de staţionare ale taxiurilor: 65 lei/an/vehicul; 
- eliberare ecusoane taxi: 40 lei/an/vehicul; 
- eliberare duplicat ocazionat de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei 

eliberate anterior: tarif iniţial; 
- eliberare cazier de conduită profesională: 50 lei; 
- modificarea autorizaţiei (date de identificare, denumire, sediu): 50% din 

tariful iniţial. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
MARIN CONSTANTIN 


