
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
          
 
 
        
 
                H O T A R Â R E 
     referitor la:   APROBARE  TAXE  
                                     pentru anul 2006  
 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive cu privire la proiectul de  hotarâre; 
- raportul comun al Directiei Buget, Taxe - Impozite, si 

Informatizare, Directiei pentru Administrarea Drumurilor si 
Urbanism si Arhitectului Sef  nr. 3211/17.05.2005; 

- Avizul nr. 3424/24-05-2005 al Comisiei pentru studii 
economico – sociale, Buget – finante, administrarea 
domeniului Public si privat al judetului; 

- prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
    modificarile si completarile ulterioare. 
În temeiul prevederilor art. 109. alin.(1) din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 
            Consiliul  Judetean Olt adopta prezenta  h o t a r â r e:   
 
         Art.  1.  Se aproba taxele în domeniul urbanismului si 
constructiilor pe anul  2006 la nivelul taxelor stabilite pentru anul 
2005, conform anexei nr. 1. 

 



 
Art.  2.   Se   majoreaza    cu  20%    fata   de   nivelul  anului 

2005 taxele pentru diverse servicii efectuate în cadrul 
compartimentelor  de specialitate ale Consiliului Judetean Olt, 
conform anexei nr. 2. 

Art.  3.   Taxele   prevazute   la punctul   9   din   Anexa nr. 1 si 
punctul 5 din Anexa nr. 2 nu se percep în cazul în care certificatele 
de urbanism si autorizatiile se emit pentru lucrari al caror beneficiar 
este Consiliul Judetean Olt. 

Art.  4. Taxele prevazute în anexele nr. 1 si nr. 2 la prezenta 
hotarâre se aplica începând cu data de 01.01.2006. 

Art.  5. Sumele obtinute   din   încasarea   taxelor prevazute la 
art. 1 si art. 2 constituie venituri la bugetul propriu al Consiliului 
Judetean Olt. 

Art.  6. Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta 
hotarâre. 

Art.  7.  Pe   data   intrarii în vigoare a prezentei hotarâri îsi 
înceteaza aplicabilitatea orice dispozitie contrara. 
 Art.   8.  Prezenta  hotarâre    se   publica în presa locala si se 
comunica Directiei Buget, Taxe – Impozite si Informatizare, 
Compartimentului Taxe – Impozite, Directiei pentru   Administrarea  
Drumurilor  si Urbanism si Arhitectului sef din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Judetean Olt, Inspectoratului de Protectie 
Civila Judetean Olt în vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului 
Judetului Olt. 
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